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 המדקה

 ןסיוו .תמסמסק 1245 סרוג ןענַײז סָאװ יד וצ טשינ טרעהעג רבחמ רעד

 בױא .רעקינייוו רעוו ,רעמ רעוו -- ןעמ טלייצ טלעג ,טדער ןסיוועג ,טדער

 סָאװ טלעג זיא'ס לַײװ ,רַאֿפרעד סע זיא "טלעג -עשידִיי, טלייצ רבחמ רעד

 ,רֿבֵע ןכַײר ַא ןוֿפ ,ןבעל ןשידַיי ןוֿפ ןלייצרעד ןעמ ןעק ןלייצ ןטימ .טלייצרעד

 ןוא טַײקשידִיי ,תוקדיצ ןוא טַײקסטוג ,רסומ טימ טלעוו ַא ,טלעוו רעמורֿפ ַא ןוֿפ

 עזעיגילער עֿפיט א עידוטש רעד ַײב טליֿפעג טָאה רבחמ רעד .טַײקכעלשטנעמ

 ןענַאטשעג ןענַײז ןוא טבעוושעג רדסּכ ןבָאה ןגיוא ענַײז רַאֿפ .שינעבעלרעביא
 ןוא ןדִיי עקידעכָאװ :ןדִיי -- ןֿפַאשעג ןבעל עשירעֿפעש סָאד ןבָאה סָאװ ,יד

 -רַאֿפ קידתירזכַא ױזַא ןענַײז סָאװ ,ןדיי-םיליהּת ןוא ןדַיי-הרוּת ,ןדִיי עקידתבש

 ןֿפַאשעג זיא סָאװ ,ןבעל שידַיי ןוֿפ טלייצרעד "טלעג עשידִיי , .ןרָאװעג ןטינש

 ןוֿפ ןצענערג קידנשיװּפָא ,םיֿבושִיי רעטנזיױמ ןיא תורוד ןוֿפ ךשמ ןיא ןרָאװעג

 -"- .ָאטינ רעמ ןוא ןעוועג זיא סָאװ ,ןבעל ַא ןוֿפ טלייצרעד ;ןעמי ןוא רעדנעל

 טסַײג ַאזַא ןיא .םישֹודק ַײב ןבילבעג רימ ןענַײז השּודק ןוֿפ ןבעל ַא טָאטש

 תורוד רַאֿפ רעטיצ ןשירָאטסיה ַא טימ רֿפס-הֿבצמ סָאד ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא

 "הדיל-ילבח, יד טֿפָא ןכַײלגרַאֿפ ןשמנעמ-רעכיב .ןושל-שידִיי רעייז ןוא ןדִיי-ךמע

 ךָאנ טמוק רֿפס רעד זַא ,ןבָאה ןליוו ערעדנַא .ןשטנעמ ַא ןוֿפ יד וצ רֿפס ַא ןוֿפ

 -- רעבירא םיוועג סָאד טגַײטש םענייא טימ ...ןבָאה רערעווש ַא טימ ןָא

 ,"םדאב םה ןיֿפּתּוש השלש, טגָאזעג טרעוװ ןשטנעמ ַא ַײב ביוא .םיֿפּתוש טימ

 רעֿפימ טימ ָאד ייז ליוו ךיא .ערעסערג ַא םיֿפּמוש ןוֿפ לָאצ יד זיא רֿפס ַא ַײב

 .ןענָאמרעד טַײקרַאבקנַאד

 ןַײמ קלח ַא טָאה ,תורשע ַאזַא ,"טלעג ץעשידִיי , יד ןבַײלקֿפױנוצ םַײב
 ,רימ רע טָאה ,רָאי רָאּפ ַא ןוֿפ ךשמ ןיא .ןַאמרעביל םייח 'ר דנַײרֿפ רעטוג

 -םוא ןוא ענעטלעז ןיטולחל ,םירוקמ ךס ַא ףיוא ןזיװעגנָא ,טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ

 רע סָאװ ,קעטָאילביב רעשטיווַאבויל רעד ןיא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,עטנַאקַאב

 ןסיוו ןשיֿפַארגָאילביב סיורג טימ ,עיזיו טימ ןעױבֿפױא ןֿפלָאהעג טָאה ןיילַא

 .תעד ,הניב ,המכח טימ ,שממ ד"בח טימ עקַאט ןוא

 -ָאילביב-רֿבח ַא יו ןענַאמרעביל םייח 'ר ןסירגַאב לּכםדוק ָאד ליוו ךיא

 ןעװעטַארוצּפָא םורַא ױזַא ןוא ןעלמַאזוצֿפױנוצ טַײקיטכיזטַײװ ןַײז רַאֿפ ראקעט

 -ירֿבע ןיא ךעלכיב-הׂשעמ ןוא רוטַארעטיל-סקלָאֿפ רעד ןוֿפ םירוביח לָאצ עסיורג א

 ןיא רָאנ טשינ ןענַײז סָאװ ,הביח ןושלב ןֿפורוצנָא ביל סָאד טָאה רע יוװ ,שטַײט

 םּכַא קינייו ייז ףיוא טנייל ןעמ רָאנ ,"סכרימ רטוזד ידייא, ןוֿפ הניחב רעד

 םעד ןוֿפ גנושרָאֿפ רַאֿפ תוֿבישח סיורג רעייז קידנֿפַײרגַאב טשינ ,לוטיב בילוצ

 ןוא קידתומלש רעמ סױרַא זיא עידוטש יד בוא .ןושל ןשידִיי ןוא ןבעל ןשידִיי

 רעד ,רכׂש ןַײז ןַײז ךיוא סָאד לָאז -- "רעטלעג, ינימ לֹּכ טימ רעכַײר ךס ַא

 .טלעוו רעד ףיוא ןעמוקַאב ןרַאקעטָאילביב עלַאעדיא סָאװ ,תמא-רכׂש רעקיצנייא

 וא



 המדקה א

 רע .יקצול השמ דנַײרֿפ ןבעגעג רימ טָאה "םיקּתממ , לסיב שּפיה א

 ,ןנחלא קחצי 'ר תֿבישי ןוֿפ עיצקעלָאק-ןיוװעל יד טקעלּפטנַא רימ רַאֿפ טָאה

 רָאי טרעדנוה טימ ךָאנ טָאה'ס ּוו ,טנגעג רענזױּפ ןוֿפ םיסקנּפ יד טנֿפעעג

 ןענַײז ןלַאירעטַאמ ענעגרַָאברַאֿפ יד קנַאדַא .ןבעל שידִיי טימ טלדורּפשעג קירוצ

 .םיכרע עלוֿפטרעװ ןוא עטנַאסערעטניא רָאג לָאצ ַא ןעמוקעגוצ

 -עג ןגעקטנַא ךעלדנַײרֿפ ןוא לַאיגעלָאק רימ זיא שטיוװָאמַארבַא הניד

 .קעטַָאילביבָאװַײ ןוֿפ תורצוא יד ןיא טקיטיונעג ךיז בָאה ךיא רָאנ ןעוו ,ןעמוק

 מַײקכעלגעמ יד ןבעגעג רימ טָאה עֿפָאי .א ַאדוי דנַײרֿפ רעטלַא ןַײמ

 .רומַארעטיל רעשידִיײטלַא רעד ןוֿפ גנולמַאז רערעַײט ןַײז טימ ךיז ןצונַאב וצ

 סעֿפָאי זַא ,טונימ רעמצעל רעד ןיא ןבעגוצוצ דײרֿפ עסיורג ַא רימ רַאֿפ זיא'ם

 -רַאנימעפ ןוֿפ תושר ןיא ,וויטַאיציניא ןַײמ ףיוא ,רעבירַא זיא עיצקעלָאק עכַײר

 םציא קעטָאילביב יד טעוו ןעגנולמַאז עקידרעירֿפ יד טימ ןעמַאזוצ .קעטָאילביב

 עדייב ףיא רוטַארעטיל רעשידִייײטלַא רעד ןוֿפ רצוא ןטסכַײר םעד ןגָאמרַאֿפ

 .םוניקוא ןוֿפ ןטַײז

 ןַײמ ןענַאטשעגַײב ךיוא רימ זיא תורעה ןוא םירוקמ עֿבושח לָאצ ַא טימ

 .רעװָאסָאק יכדרמ ר"ד עגעלָאק ןוא דנַײרֿפ

 רעד ןוֿפ רעקיסַאלק רָאּפ ַא ןוֿפ ֿבתכב ןוא הּפילעב ןלַאירעטַאמ טימ

 לרעב 'ר 'רֿפ ןעוװעג הכזמ הֿפי ןיעב רימ טָאה רוטַארעטיל רעשידִיי רעַײנ

 ןדַי עכלעזַא ףיוא סָאװ ,םילּכה לא אבחנ ַא ,קינמיּפּכץיגי ַא דַיי ַא ,ןאמייר

 !לארׂשיב ותומּכ וברי :טגָאזעג טרעוו רע יו

 ןַײמ רימ טָאה ץעידוטש ןַײמ ןיא ןֿפלַאהעגסױרַא ךס ַא -- ןורחא-ןורחא

 ןוא עקיטֿפַאז רועיש ַא ןָא טיהעגֿפױא ךיז טָאה ןורּכז ריא ןיא .תידוהי ױרֿפ

 -ַארקַאז למעמש ןיילק ַא ןיא ןבעל ןשידִיי ןוֿפ ןֿפירגַאב ןוא רעטרעוו עקידעבעל

 ךיוא רימ רַאֿפ זיא יז .טנרעלעג ךס ַא רָאג בָאה ךיא סָאװ ןוֿפ ,ןלױּפ ,ןישט

 .ןעלטעצכוז יד ןמיירגוצ ןיא טרֿפב ,םינינע עשינכעט ןיא ףליה עסיורג ַא ןעוועג

 .קנַאד ןקיצרַאה םענעדײשַאבכ א

 ןעמ טגַײװשרַאֿפ םימעמ המּכ בילוצ סָאװ ,םעלבָארּפ ןייא ךָאנ טציא

 רעביירש רעדעי סָאװ ,גנונַאּפש ןוא ימ ,"הריצי ילבח, עכעלבַײרשַאבמוא יד ץוח ַא

 תישארב ןוֿפ ךַײלג עקַאט טרֿפב ,רעבַײרש ןשידִיי םעד טגלַאֿפרַאֿפ ,ךרוד טכַאמ

 -עג רֿפפ םעד ןעז ןַײז הכֹוז רע טעוװ יצ :הגאד ץעסיורג א ,ןֿפַאש ןַײז ןוֿפ ןָא

 םמשינ טזָאל רֿפס ןשידִיי א ןקורד ןוֿפ ןעגנוגנידַאב עלַאמרָאנמוא יד ַײב .טקורד

 ןוא ןקורד ןוֿפ לרוג רעד גרָאז ןוא שינעײרדּפָאק יד טונימ ןייא ןייק ףיוא ּפָא

 .רֿפס םעד ןקורדּפָא

 םירֿפוס עשידַיי עלַא טקירד סָאװ ,סוֿפדה תואצוה ,טלעגקורד ךָאד זיא'ס

 ןטסעב םעד ןיא .ןטַײצ עלַא ןוֿפ םירבחמ עלַא ךיז ןגָאלק סע סָאװ ףיוא ןוא

 ערעזדנוא ןוֿפ ןטאנעצעמ עטסערג יד םירבחמ ןוא רעבַײרש ץעשידַיי ןענַײז לַאֿפ

 .ןרוטַארעטיל

 קרַאמש ןעוועג זיא סָאװ ,םענייא ןענָאמרעד ָאד ךיא ליוו רעצ סיורג טימ



 או המדקה

 םונ א טימ ןעוועג קזחמ דימּת ךימ ,סעידוטש ענַײמ ןיא טריסערעטניארַאֿפ

 .ה"ע רעגינ לאומש --- טכורֿפ יד ןעז וצ טבעלרעד טשינ טָאה ןוא םרָאװ

 שינרעטיב טימ רעגינ םבַײרש 1985 ַײמ ןט14 ןוֿפ רימ וצ ווירב ַא ןיא

 ןוא ,טנכערעגנַײרַא ךיז ,רעבַײרש ןשידִיי ןוֿפ לרוג םעד ןגעוו עינַאריא ןוא

 םעד ןבָאה ןיוש לעוװ ךיא זַא ,ןַײז םעוו סָאװ, :רֿפס ןשידִיי ןוֿפ לרוג םעד

 סָאװ ...ןקורדּפָא סע טעוװ ןעמ זַא ןוא ?ןקורד םיא טעוװ רעוו ? טּפירקסונַאמ

 םעמכ ךָאד ריא טָאה טָא ?רעזַײה יד רעביא ןייג ? טימרעד ןָאט ךיא לע

 םעוו ריא ביוא ,טימרעד ןָאמ ריא טעוו סָאװ ,ונ --- טּפירקסונַאמ ןקימרַאֿפ ַא

 טמשינ טָאה ? תוינומדק םינשבכ "ןטנַארעמונערּפ, ןבַײלק ךיז ןעמענ ןלעוװו טשינ

 ."הנידמ תּכמ רעזדנוא --- דנּוװ ַא טרירעגנָא בָאה ךיא סָאװ ,לביארַאֿפ ןייק

 טימַאב וליֿפַא ךיז טָאה רע יו םעד ךָאנ ןבירשעג רימ רע טָאה סָאד

 ןבָאה ןעגנוימַאב ענַײז ןעוו ,דלוש ןַײז טשינ זיא'ס ,ןקורד טימ רימ ןֿפלעה וצ

 -עג רעסערג ךָאנ זיא רעבירעד .ןטַאמלוזער עקידתושממ ןייק טכַארבעג טשינ

 טקנוּפ ,ןסירעגקעװַא ןרָאװעג םיצולּפ ױזַא זיא רע ןעוו ,גָאטײװצרַאה ןַײמ ןעוו

 ,הרוׂשב עטוג ַא ןגָאװצנָא םיא תלוכיב טַאהעג בָאה ךיא רעדייא רעִירֿפ געט ַײרד

 ןגָארטוצ טקיליװַאב טָאה ''841648000/ 160מ0+ 2160007181 100מ0200ת : רעד זַא

 ביל סרעדנוזַאב סיוועג ףיוא םיא טלָאװ סָאד .רֿפס ןַײמ ןריקילבוּפ וצ קלח ַא

 -קע רעקירָאי קיצרעֿפ רעביא רעד ןיא לָאמ עטשרע סָאד זיא'ס לַײװ ,ןעוועג

 -עג ןעמונעגנַײרַא זיא ןושל-שידִיי סָאװ ,דנָאֿפ ןלוֿפטסנידרַאֿפ םעד ןוֿפ ץנעטפיס

 ץס+ ותס טבערטש ןוא טקעװצַאב סָאװ ,טַײקיטעט ןַײז ןוֿפ ןעמַאר יד ןיא ןרָאװ

 זיא'ס .גע006ע8006 01 (01181021 106568ע00 1ת 106 11610 01 ןסשנפב 1ט6

 רעטצעל ןוא רעקיצנייא רעד ןבַײלב טשינ לָאז סָאד זַא ,שטנּוװ רעֿפיט ןַײמ רָאנ

 ןעוו ,תונושל ץלַא ןוֿפ טַײהכַײלג רַאֿפ ,אבהל רַאֿפ בױהנָא ןא עקַאט רָאנ ,לַאֿפ

 .ןבעל שידִיי ןוא ןטרעוו עקיטסַײג ערעזדנוא ,רֿבע רעזדנוא ןשרָאֿפ וצ טמוק סע

 סָאד ןרָאװעג םיקמ עקַאט זיא ,טלעג ןגעװ ךוב א זיא סע יו ױזַא

 ,ךעלגעמ ןעוועג טשינ טלָאװ ןקילג עלַא ַײב ךָאד ."טלעג וצ טייג טלענ, לטרעוו

 ןוֿפ ףליהטימ יד טשינ ןעוו ,טלעוו עקיטכיל יד ןעז לָאז "טלעג עשידִײ, יד זא

 רענייא ,ןהֹּכ רעטלַא קחצי םהרבא דנַײרֿפ םענעדײשַאב ןוא ןביל ,ןטלַא ןַײמ

 ןוא ןליטש םעד .זַײרק-שָאוהי ןקידתוליצַא םעד ןוֿפ םידירׂש ענעביוהעג יד ןוֿפ

 .קנַאד ןקיצרַאה ןליטש ַא ןהֹּכ .א ןקידתכל-ענצה

 רַאֿפ .עקירעמַא ןיא ישניא-ירמא רעטײרּפשרַאֿפ ַא זיא "טלעג זיא טַײצ,

 יֿפָארּפ חּכירשיי רעדנוזַאב ַא טמוק רעבירעד .חצנ -- טַײצ זיא טלעוו-הריצי רעד

 ,טַײצ ןוֿפ הנּתמ 8 רַאֿפ ,רַאנימעס-םינבר ןוֿפ שאר ,ןײטשלקניֿפ הירא רזעילא 'ר

 ,רַאנימעס ןשיגָאלָאעט ןשידִי םעד ןוֿפ טַארךרָאטקעריד םעד םיא ךרוד ןוא

 -רַאקעטָאילביב ענַײמ ןוֿפ רָאי בלַאה ַא רַאֿפ טַײרֿפַאב ךימ ןבָאה ייז סָאװ

 ןַײמ ןַײז םייסמ טעמּכ ןענעק לָאז ךיא ,טכַאמעג ךעלגעמ טָאה סָאד .ןטכילֿפ

 ןוא םףניֿפ ןרָאװעג זיא'ס ןעוו ,טַײצ רעד ןיא טקנוּפ ןעניישרעד לָאז ןוא רֿפס

 ךֿפס ןשידִי םעד ןבעל ץנַאג ןַײמ ןעוועג שידקמ בָאה ךיא יו ,רָאי קיסַײרד

 ,תורוד עלַא ןוֿפ



 המדקה אוו

 םעד ןקורד ןוא ןצעז ןטימ זַא ,ךיא ןָאמרעד האנה רעדנוזַאב ַא טימ

 -לַאה ילּתֿפנ ֿברה רעקורד רעד יא .ֿברח יטילּפ ןעוועג לּפטמ ךיז ןבָאה רֿפס

 עטעװעטַארעג עדייב --- ןיבור החמש 'ר "רעצעזה רוחב, רעד יא ,םאטשרעב

 רַאֿפ דלודעג ןוא הנֿבה ,טַײקשרענעמכַאֿפ ךס ַא ןזיװעגסױרַא ןבָאה --- ןברוח ןוֿפ

 .טעברַא רעטריצילּפמָאק זַײװליײט רעד

 -רַאֿפ רעטיג ערעדנא ןייק .ךעלקינייא עביל ץנַײמ הנּתמ ַא זיא רֿפס רעד

 זיא םָאוו ,שידִיי ןיא אקווד ,רֿפס ַא רָאנ יװ ,ןזָאלוצרעביא ייז טשינ ךיא גָאמ

 םימ ,ןלָאז ייז זַא ,ןצרַאה ןיא הלֿפּת ַא טימ ,"ןושל-עמַאמ , ןייק טשינ ייז רַאֿפ

 ןדַי םיֿבוט-םישעמ ןוא תווצמ ,הרוּת -- ןדִַי עצנַאג ןסקַאװסיױא ,ףליה סטָאג

 .רעַײט ןוא ביל ,טנקָאנ ןַײז ייז לָאז שידִיי תמאב זיא סָאװ ץלַא זַא ןוא

 דניקביר קחצי
 .י"חשת ,רדא



 ריֿפנַײרַא
 ע

 טלעג ןוא טַײּקשירַײ ,ןדַיי

 םשה:שודיק זיב ֿבהזהילגע ןוֿפ .א

 וילגר לע ודימעמש םדא לש ונוממ

 (טיק ,םיחספ)

 טלעװ ענעי ןוא טלעװ יז ןעמ טָאה טלעג רַאֿפ

 (לטרעװסקלָאֿפ ט)

 ןוֿפ זַא ,ןֿפרָאװעגרָאֿפ ןדִיי זדנוא לארׂשי-יאנוׂש ןבָאה ןָא םינומדק ןוֿפ

 -עג זיא ןײלַא דִי ןעמָאנ רעד .קלָאֿפ-טלעג ַא ןרָאװעג רימ ןענַײז קלָאֿפ סטָאג

 ףירגַאב ַא ןגָאמרַאֿפ רעכיברעטרעוו ערעייז .טַײקיצַײג-טלעג וצ םינָאניס ַא ןרָאװ

 שילגנע ןיא ךיוא .קינטנעצָארּפ ,רערעכווו ַא וצ ףדרנ-םש ַא זיא סָאװ ,(661416

 -רעוו עשיטקַארּפ עלַא ןיא .ןעניז ןבלעז ןיא 190 רעכיברעטרעוו יד ןשטַײמרַאֿפ

 ןענַײז רימ .ךיז םלדִיי ךיוא ױזַא .!שטַײטסױא םעד רימ ןעניֿפעג רעכיברעט

 ץערעייז טימ ךיז ףיוא ןקוק ןבױהעגנָא ןוא םִייוג יד ןוֿפ טקעטשעגנָא ןרָאװעג

 ןוֿפ ןויסנ םעד ןײטשַײב טנעקעג טשינ טָאה סָאװ ,דָי םעד רָאנ ןעזעג ,ןגיוא

 דַייײמלעג ןשירָאגעלַא ןימ א ןבעגעג זדנוא טָאה םירֿפפס-רכומ עלעדנעמ .טלעג

 סָאד , :םיריֿבג ענעמוקעגֿפױא רַאֿפ ּפיטָאטָארּפ ַא ,עבטמ יד ןוא ֿבקעי 'ר ןיא

 טרָא םעד ףיוא .חֹומ םעד םיא טּפָאטשרַאֿפ ,ץרַאה סָאד םיא טקָאטשרַאֿפ טלעג

 ןעוועג לָאמַא זיא םיא ןיא ּוװ .לברעק ַא דניצַא טגיל לָאמַא טרָאד ןורּכז םענוֿפ

 לציּפ א ןוא טַײקכעלשטנעמ סָאװטע ,תונמחר ּפַאק ַא ,רשֹוי לקיטש ַא טרָאד

 רעד ,עבטמ יד טעברַא ,טםוט םיא ןיא .עבטמ ַא טנַײה טקעטש .,דנַאטשרַאֿפ

 זיא ענַײז םישוח םניֿפ עלַא ןיא .עבטמ יד רָאנ םיא ַײב זיא לכׂש רעצנַאג

 רָאנ ץלַא זיא ןליֿפ ןוא ןכַאמ ,ןקעמש ,ןרעה ,ןקוק ןַײז :עבממ יד ןָאטעגנַײרַא

 ןוא, :ןעוועג זעליאיצומ טרָאד טָאה רע זיב ,וּתעד הררקתנ אל .'"עבממ יד

 8 ןצעמע ַײב ייז ןעזרעד ,עֿבטב ױזַא ןיוש ןָא קיבייא ןוֿפ ךָאד זיא ןדִיי ַײב

 ןקוב ,טָאג ַא ייז ַײב רע זיא ,המהב א ,בלַאק ַא ןַײז ךיז רֶע געמ ,עבטמ ענעדליג

 ..."ֿפָא דוֿבּכ םיורג םיא ןביג ןוא ןקעל ,םיא םורַא ןצנַאט ,םיא וצ ךיז

 טָאה ,האמ יד טָאה'ס רעוװ, :רוציקב סָאד טכַאמ טרָאװכירּפש שידִיי ַא

 העד ןעוועג דבכמ ןדִיי עקיטַײצרַאֿפ יד רעבָא ןבָאה ןתמא רעד ןיא ."העד יד

 .האמ יװ ,רעמ ךס ַא ,רעמ

 -עג בָאה ךיא , :ךיז טדערעצ "האוולה-לעב ַא, ןוֿפ לוגלנ ַא םרעבָאלטָאג

 ןמ --- בַײװ םורֿפ ַא טַאהעג בָאה ךיא .ךעלברעק טלייצעג בָאה ךיא זַא ,טבעל

 : ןרַאנסיױא ,ןעלדניוושסיוא יװ ךה"וניה זיא סָאװ ,0 6 ברעװ ַא ךיוא טגָאמרַאֿפ שילגנע 1

 ןוא שינעגניד סָאד ;חקמ ןוֿפ ןזָאלּפָארַא ,00 ןסא סשת קורדסיוא ןא ךיא ,;0 ןפש סתס סט+ 04 4 12?

 .זַײרּפ ןרעקיליב א ןעמענ וצ רעֿפױקרַאֿפ םעד ןגַײצרעביא

 ,12 ,"הׂשעמ עטלַא יד; ,אווו ,1928 ,עשרַאװ ,םירפס-רכומ עלעדנעמ ןופ קרעװ עלַא 2

 אווו



 ריֿפנַײרַא אוש

 ןוא ,ךיא יו ןזעוװעג גרַאק ױזַא ךיוא זיא יז םערָאװ --- לוגלג ַא ךיוא םּתסה

 למיליהּת ריא ןיא ,םיליהּת ךס ַא ןגָאז טגעלֿפ יז .ןסירעג טנעצָארּפ רָאנ טָאה

 ךס א !ךעלברעק !ךעלברעק ,םלוע לש ונבר, :ןענאטשעג רָאנ רעבָא זיא

 :ןזעוװעג זיא ןשטנעב טכיל רַאֿפ הליֿפּת ריא "!ךעלברעק ךָאנ !ךעלברעק

 :ןעוװװעג זיא ןגייל ךעלטיינק ןוֿפ הניחּת יד "!ךעלברעק ,םלוע לש ונובר,

 ןיא ֿבומ-םוי ןוא תבש ,ךָאװ ןוֿפ ןענװַאד סָאד "!ךעלברעק ,םלוע לש ונובר,

 *"!רךעלברעק ,ךעלברעק : ןזעוועג רָאנ

 ןיציבר ַא ,עקדמלמ ַא גרעבנעסייו .מ .א טרעדליש טסַײנ ןבלעז ןיא

 ַײב יז טציז ,טכַאנ עבלַאה יד טמוק סע ןעוו ,קידנעטש זַא,; :ךעלדיימ רַאֿפ

 רעיוא ריא ןוא ,לימש טגנילק ןוא לימש טלייצ ןוא עלעטכיל קידנשַארג-בלַאה ַא

 -לעג םעד ןוֿפ ...וינעטלעג םעד ןוֿפ ןעגנַאלק עסיז ענױזַא טלָאמעד טמענרַאֿפ

 םיכָאלמ יד ןוֿפ למיה ןיא ןיוש ןעמ ףרַאד הריש ערעסעב ןייק זַא ...וינעט

 יז טכַארט לָאמ ןייא טשינ ןוא .דרע רעד ףיוא ָאד םרעה יז יװ ,ןרעה טשינ

 ,טלָטװ רענעי ףיוא ןגערֿפ יז לָאז ןעמ ןעוו זַא ...רעגעלעג ןֿפױא קידנגיל ןיוש

 *"טלעג ןלייצ ןוא ןציז : טגָאזעג יז טלָאװ ?וד טסליוו ןדע-ךנ א רַאֿפ סָאװ

 ןא זיא טלעג, זַא ,עקַאט ןזַײװַאב סענעדִיי ןוא ןדִי עכעלטסניק יד

 ןבעגעג ןבָאה סָאװ ,ןדִַיי יד ןעזרַאֿפ ןבָאה רעלטסניק יד רעבָא ,"הרז-הדוֿבע

 ןוֿפ אטח םעד ןַײז ןקתמ טכוזעג תורוד ךרוד ןבָאה סָאװ ,"ןוקיּת, ַא טלעג

 ןיא טֿפמעקַאב ,טלגנַארעג ךיז גנַאל ןבעל ַא ןבָאה סָאװ ,ןדִיי יד ;"ֿבהזה-לגע,

 .טלעג ןוֿפ ןויסנ ןוא ערה-רצי ןסיורג םעד ךיז

 רעד ,ןבעל רעייז ןעוועג זיא טלעג סָאװ ,סענעדִיי ןוא ןדִיי עכלעזַא זַא

 רעד ןיוש טזַײװַאב --- טלעֿפעג טשינ לָאמנייק ןבָאה ,ךיא רעייז ןוֿפ תיצמּת

 ,עמש תַאירק ןוֿפ השרּפ רעד ןיא םימש-תוכלמ לֹוע ןַײז לבקמ ַײב גָאזרַאֿפ

 טימ ןוא המשנ רעצנַאג רעד טימ ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ טָאג ןבָאה ביל טסלָאז

 ןצ ךאנ ןבינ םימכה יז ןוא ,"ךנממ לכב3 -- ךדאמ לכבו) םלענ ץנאנ ןַײד

 ענלצנייא '"ךדואמ לכב רמאנ ךכל ופוגמ וילע ביבח ונוממש םדא שי םאו,

 ;ןטלעז טשינ ןענַײז --- "ןיילא ייז יו רעביל ייז זיא טלעגנ רעייז , סָאװ ,ןדָיי

 םייטש ייז ףיױא טשינ רעבָא ,ןדַי-טלעג ןַײז ןלעװו ןוא ןעוועג דימּת ןענַײז'ס

 -ילֿבח, יד וליֿפַא .סעקינווָאװדמל עמערָא ןוֿפ תוכזב רָאנ ,טלעוו עשידִָיי יד

 דוד ןב ןיא :טלעוװ רעזָאלטלעג ַא ןוֿפ לאעדיא ןטימ ןדנוברַאֿפ ןענַײז "חישמ

 ;'םיּכה ןמ הטורּפ הלכּתש דע אב

 -עג טָאה רע זַא ,ןהֹּכ יתבש 'ר ,ך"ש םעד ףיוא טלייצרעד ןעמ שטָאכ

 א ןענַאטשעג םיא רַאֿפ זיא ,ןענרעל ןוא ןציז טגעלֿפ רע ןעוו ,תוליגר ַא טַאה

 ,ךעלדנער יד ןשימ רע טגעלֿפ טנַאה רעד טימ ןוא ךעלדנער ענעדליג טימ לסיש

 -םירעטקַארַאכ קינייו ץנַאג סָאד זיא -- 'תעדה-תֿבחרה טימ ןענרעל וצ ידּכ

 ןוֿפ ענייא לַײװ ,ֿבר ןסיורג א ןוא ןואג ןשידִיי ַא ףיוא ןביולג וצ טשינ ןוא שיט

 ,230 ,וװ ,1927 ,ענליװ ,קרעװ עשידיי סרעבָאלטַאג .ב .א 3

 ,102:101 ,19541 קרָאיוינ ,קרעװ ענעבילקעג 4
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 אע טלעג ןוא טַײקשידַיי ,ןדִיי

 ןייק טשינ םייו רע, --- ןבילבעג םויה דע ןדִיי ַײב זיא ןעלטיט עסיורג יד

 '"ץבטמ תרוצ

 ,ןבָאה ליוו רָאלקלָאֿפ רעשידיסח רעד סָאװ ,רעדנּוװ ןייק טשינ רָאג

 תורתומ יד .טלעג ןייק ןקיטכענרעביא טשינ טגעלֿפ זיוה ןיא ט"שעב םעד ַײב זַא

 ןעגנאגעג טשינ רעִירֿפ זיא רע .הקדצ ןלייטעצ רע טגעלֿפ תואצוה-גָאט יד ךָאנ

 .זיוה ןיא טלעג ןייק ןבילבעג טשינ זיא'ס זיב ןֿפָאלש

 -סקלָאֿפ 8 ןטסרָאלק םוצ טרימוס טלעג ןוא דיי ןוֿפ םענַאב-טלעוו םעד

 : סעֿפָארטס לייט ַא רָאנ רעביא ָאד ביג ךיא סָאװ ןוֿפ ,תיב-ףלא ןטמיול דיל

 ,טלעג ןייק טינ ,טַײקשידיא ןייק טינ

 ? טלעוו רעד ףִא ןעמ טבעל עשז-סָאװ

 ,טלעג ןייק טינ ,תעד ןייק טינ

 ?טלעוו יד ןעמ ףרַאד ץעשז-סָאװ

 ,טלעג ןייק טינ ,רׁשֹוי ןייק טינ

 ? טלעוו רעד ףא ךיז ןעמ טגָאי עשז-סָאװ

 ,םלעג ןייק טינ ,תונדמל ןייק םינ
 ?טלעוו רעד ףַא ןעמ טבעל עשז-סָאוװ

 ,טלעג ןייק טינ ,תונֿבדנ ןייק םינ
 ?טלעוו רעד ףא ךיז ןעמ טראנ עשז:סָאװ

 ,טלעג ןייק טינ ,הקדצ ןייק טינ

 ? טלעוו רעד ףא ךיז ןעמ טלּפַאצ עשז-סָאװ

 ,טלעג ןייק טינ ,השודק ןייק טינ
 ?טלעוו רעד ףא ךיז ןעמ טלעווק עשז-סָאװ

 ,טלעג ןייק טינ ,תונמחר ןייק טינ

 ? טלעוו רעד ףא ךיז ןעמ טסַײר עשז-סָאװ

 ,טלעג ןייק טינ ,לכׂש ןייק טינ
 ? טלעוו רעד ףַא ןעמ טעיימש עשז-סָאװ

 ,טלעג ןייק טינ ,הרֹוּת ןייק טינ

 = ?טלעוו יד רָאנ גוט עשז-סָאװ

 ,תונֿבדנ ,תונדמל ,רשוי ,תעד ,טַײקשידיא רַאֿפ ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא טלעג

 טינ טסײװ רעכלעװ ,ןלטב ןסיורג א ןופ, (2 עבטמ ,158 'ז) שטַײטסױא סנייטשנרעב 9

 ךָאנ ךיוא סָאד טגָאז ןעמ ןוא ןגָאז סָאד טגעלֿפ ןעמ .ךעלטקניפ טשינ זיא -- "טַײטַאב טלעג סָאװ

 סָאװ ,םלועה תויוה ןוֿפ ןָאטעגסױא זיא סָאװ ,קידצ ַא דיי ַא ףיוא רָאנ ,ןלטב ַא ףיוא טשינ טנַײה

 םוחנא ךָאד ויא ּפיטָאטָארּפ רעד .(א/227 ,שאוהידקַאװיּפס) "ןטייהנגעלעגנָא-טלעג ןוֿפ טינ רָאג סייוא

 :ילבב ןיא ;א"ה ,'ג קרּפ ,הרז הדובע ,ימלשורי) "וימימ עבטמ תרוצב טיבה אלש םישדק שדוק-שיא

 רומלּת ןיא .(א/נ ,הרז הדובע :א/דק ,םיחסּפ ,ןרעדנַא ןַא וצ ןבירשעגוצ טרעװ ןוא "אזוזד אתרוצ,

 ןיא שידִיי ןיא .רעדליב טצירקעגסיוא ןענַײז תועבטמ יד ףיוא לַײװ ,הרז'הדובע בילוצ םעט רעד זיא

 ,ללכב טלעג ןוֿפ טַײװ ןזיא סָאװ ,דִיי ַא רַאֿפ ,תוקדיצ רַאֿפ ןמיס ַא ,ערעדנַא ןַא הנווכ יד

 -בעה ןוֿפ טצעזעגרעביא ,רָאלקלָאפ ןשידיסח םנופ ןלַאװק יד ןופ ,לעפרעװ) לאפר קחצי 0

 רעזנַאצ םייח 'ר ףיוא טליצרעד טרעװ עבלעז סָאד .מיטל ,ט"שת ,זירַאּפ ,ןייטשניבור .א ךרוד שיאער

 ,(בייאי {(1955} םילשורי ,תוירא תונועמב ,בוט יכ והילא)

 ,26 'מונ ,26'27 ,קצרַאמ-גרובזניג 1



 ריֿפנַײרַא או

 טזַײװַאב עידוטש עקידרעטַײוװו יד ךיוא !הרֹוּת ,לכׂש ,תונמחר ,השּודק ,הקדצ

 ןוא תווצמ ,טַײקכעלשטנעמ ןוא טַײקשידִיי ,םיֿבוט-םיׂשעמ ןוא הרֹוּת ליֿפיװ

 .טגָאמרַאֿפ "טלעג עשידִיי, תונמחר ןוא רׁשֹוי ,הקדצ

 ןרעװ טנָאמרעד ףוס םוצ ךָאנ לָאז םשהישודיק ןוֿפ רוד רעזדנוא ןיא

 -שודיק :ןֿפַאשעג ךיוא טָאה קלָאֿפ ןשידִיי ןוֿפ עטכישעג-םישודק ץגנַאל יד זַא

 ! טלעג-םשה

 יו טלייצרעד ןועמש ר"ב המלש 'ר ןגוצ-ץיירק יד ןוֿפ רעקינָארכ רעד

 -ֿפױא ידּכ ,רעטצנעֿפ יד ךרוד רעבליז ןוא טלעג ןֿפרָאװעג ןבָאה ןעױרֿפ עשידִיי

 ןיב ,טלעג סָאד ןבַײלק םַײב םיאנוׂש עכעלטסירק יד ןעמַאזרַאֿפ ןוא ןטלאהוצ

 ערעייז טנעה ענעגייא יד טימ ןטכעש טימ ןרעוו קיטרַאֿפ ןלעוו ,סעמַאמ יד ,ייז

 .= םשה:-שודיק רַאֿפ רעטכעט ןוא ןיז

 יד, שידִיי ףיוא הניק ַא ןיא טקיבײארַאֿפ ןיסעיל .א טָאה טנעמָאמ אזַא

 : ?ץקרעֿפרַאװ-טלעג

 ןטלַארטשעצ ןיא זַאטסקע ןיא טכוז יז

 .ןטלַאהרַאֿפ עלַײוװ א תיחשמ םעד

 רעסערג טרעוו לייח רעד ןסיורד ןוא

 -- ןָא ךיז ץַאלַאּפ ןֿפױא טקור ןוא
 רעפעמ ןֿפױא טולב ןשידִיי טימ

 .ןַאֿפ רעד ףיוא דליב ןשידִיי ןוא

 רעטנוא טמוק עדנַאב יד יװ דלַאב ךָאד

 ,ריט רעד וצ קעה ןוא סעקיּפ טימ

 רעטנורא ןגער א סע טגנַאלרעד

 .ריא ףיוא רעטצנעֿפ ןוֿפ תועבטמ

 ,ןטַאדלָאס סירצונ םעד עלַא ןוא

 ןטכעלֿפ ,ךיז ןליונק ,ךיז ןעלקַײק ייז

 ןטַאקוד יד רַאֿפ ךיז ןעלגנַאר ןוא

 .ןטכעֿפעג עדליוו ,ערעטיב ןיא

 ,ןבױא ןוֿפ רעטצנעֿפ ןיא ,ענָאדַאמ א ,טקוק יז

 ,ןװַאקישט םעד טַײרטש ןֿפױא ּפָארַא

 ןביוהעג תועבממ טימ ךיוה רעד ןיא טנעה יד

 .* ןווארב םעד לייח םעד רעּבירַא

 -עֿפ רעד רַאֿפ תוממורה-תארי טימ ןוא ןושל ןָא יו ןייטש טבַײלב ןעמ

 -נעמָאנ יד רַאֿפ ;םשה-שודיק ןוא טֿפַאשנעױרֿפ רעשידִיי ןוֿפ טכַאמ רעלַאנעמַאנ

 סָאד ןֿפַאשעג ןבַאה עכלעוו ,"סעקרעֿפרַאװ-טלעג , יד ,תֹורֹוביִג עשידִיי ץעזָאל

 ! טלעג-םשה-שודיק -- טלעג עטסקילייה

 לא תונולחה דעב ףסכהו תועמה תא תוקרוז ויה םיכלמ תונב ,תורוהטה םישנה םגו 2

 ידיו .םהיתונבו םהינב תטיחש ורמגיש דע טעמ םבכעלו ןוממה טקלל םידורט ויהיש ידכ ,םיביואה

 ,תילארשיה אירוטסהה תורפס ,אנהכ םהרבא) ןרצוי ןוצר תושעל ידכ ןהידלי וטחש תוינמחר םישנ

 (חסק ,'א ,ד"פרת ,ןילרב ,תועמדה רפס ,דלפנרב ןועמש ;174 ,| ,ב"פרת ,השראוו

 .98797 ,ַײרד 'ב ,1938 ,קרָאיוינ ,(1938--1888) ןעמעַאּפ ןוא רעדיל 3



 אוו טלעג ןוא טַײקשידַיי ,ןדָײי

 הּפוח זיב גיװ ןוֿפ .ב

 ןיא ןדייר וצ .רֿבק ןזיב גיוו ןוֿפ טלעוו ןַײז ןוא דִיי םעד טײלנַאב טלעג

 עצנַאג סָאד טעמכ םורַא טמענ'ס .טלעג"אלמ זיב ? טלעגדָאב ןוֿפ --- ןושל-טלעג

 זיב שדקה םעד ןוֿפ, ,ןקילַאיב ןצונַאב וצ ,ךיז טלגנעלש סָאװ ,ןבעל שידִיי

 .("סכעליירֿפ ַא,) "דָאב רעד זיב ףיוהלוש םעד ןוֿפ ,םלוע-תיב

 טשרע ןעמ טעז ,טלעג ץעשידִי ןוֿפ עֿפש ןוא טײקכַײר רעסיורג רעד ַײב

 ןעמ טעז טַײז רעטייווצ רעד ןוֿפ ;טַײקמערָא עשידִיי עֿפימ יד ,טַײקמערָא יד

 ןבָאה רימ ;טַײקמערָא רעזדנוא ןיא ןעוועג ןענַײז רימ ךַײר יו טכער טשרע

 עשידִיי עלַאכרַאירטַאּפ סָאד ןעוועג זיא ןייש ןוא ךַײר יוו הגׂשה ןייק טינרָאג

 ."יאדוהיל אתוינע האי, ןוֿפ הניחב רעד ןיא ,ןבעלרעגייטש

 דניק ןריובעג ַײנ ַא ַײב ןֿפרַאוװצנַײרַא גהנמ א םימ ןָא ךיז טביוה'ס

 ךָאװ עצנַאג ַא רעדניק-רדח ןעמוק לגנִיי ַא ַײב .(98 'מונ) עלענַאװ ןיא טלעג

 ,םינ רעדָא ךעלעּפע טםליימטעג ייז ןעמ טָאה גָאט ןדעי, .עמש-תאירק ןענעייל

 ךיוא רעדניק-הרוּת-דומלּת עמערָא רַאֿפ םירישע ַײב ,ךעקעל טכַאנכַאװ רעד וצ

 ןזעוװעג זיא, סע ,ךַײש טינרָאג ךָאד זיא תירב ַא עגונב .*"ןשָארנ רָאּפ ַא

 זיא דוביּכ ַא טסעומש רעוװו .תירב א ףױא ןייג וצ הוצמ ַא (טנַײה ךיוא)

 א םידוביּכ יד .""הוצמ יד טלעג ןטסָאק טגעלֿפ סע ,ןזעוועג ֿבושח קרַאטש
 תווצמ ערעדנא יו ןֿפױק טושּפ ןעמ טגעלֿפ ,טֿפַאשלהומ ,תואקדנפ ַא ,רעטַאװק
 ,םידוביּכ ערעדנוזַאב יו טנכערעג ךיז ןבָאה הציצמ ןוא העירּפ וליֿפַא .(873 'מונ)
 .* תווצמ יד רַאֿפ ןוַײרּפ עמרילוגער טימ תונקּת רעטרע ןיא ןעוועג ןענַײזס לַײװ
 יד) ױרֿפ ןַײז ןוא קדנפ רעד זא ,גהנמ ַא ןעוועג זיא רעמרע עסיוועג ןיא
 ןיא ,"לדניו שדוי, רעדָא "גייצ ריטַאֿפג , ןיא ןדניבנַײא ןגעלֿפ ("תיקידנפ,

 ,67 ו5 'מונ ,ו"כרת ,רׂשבמ לוק ,"עדָאמ איד, ,ןםיוברעדעצ .או זרא 4
 ,"סּפיוא-רכז, ,22 ,(1955) א ,ךַארּפש עשידִיי ,"לכיברעטרעװ ןַײמ ןוֿפ, ךיוא ל"גֿפ ;טרָאד 5

 קירעביא טשינ זיא ,ןבירשעג טרָאד בָאה ךיא עכלעװ ןגעװ ,רכזםולש ןוא רכזןב ,רכז ןעמענ יד וצ
 יצח ;רעֵירֿפ תורוש רָאּפ א טימ טגנערב םיוברעדעצדרא סָאװ ,ןעמָאנ א ךָאנ ףיוא ָאד ןזַײװּוצנָא
 סטכַאנ וצ קיטײרֿפ -- רכז יצח א טכַאמעג טָאה ןועװעג דנַאטשמיא רָאנ זיא סע רעװא :!רכז
 רימ ןעניֿפעג רכזיםלש םרָאֿפ יד .ירֿפ תבש -- רכז םלש ַא :תירב םעד ןוא טרובעג רעד ןשיװצ
 םוצ ןעמיוברעדעצ טריֿפרַאֿפ ןבָאה טשינ "רכזםלשפ רעד לָאמַא לָאז .ב"לת ןוֿפ תונקּת יד ןיא ןיוש
 ןָא 00 ,ןירעגניז איד עלחר) "סרכז םולש ,סרכז ןב ףיואק םּתס טכַארבעג טרעװ לָאמַא ? רכזייצח
 תבש ןוא רכזךב ןֿפורעג סטכַאנ וצ קיטַײרֿפ טרעװ ה"רת ןוֿפ תונקּת רעקסבעטיװ יד ןיא .קוליח ַא
 ,לָאמַא קסבעטיװ) "םירהצב אלו רקובב אל דוביכ םוש ןתיל אלא דוביּכ ןָא רָאנ ,רכזםולש -- ירֿפ

 ,אטילי"גהנמ יװ ױזַא 4

 קדנס י"היש ימ לכש, :הנקּת ַאזא ע"קת רָאי ןוֿפ ךיז טעיֿפעג סקנּפ רעשטילערַאק ןיא 6
 פ"ג השש העירפמ פ"ג העשת ךתיחמ ...להומהו פ"ג י"ח הקדצ לע ןתיל ביוחמ הלימ תירב לע

 "ןיריװעגדניקמ תוינע וסנרפי םהמו ...םישנמ 'יהיש תיתואבגל ןתוי וללה תועמו פ"ג השלש הציצממ
 הנקּת רעדנַא ןַא ךיוא .(165164 ,א ךרכ ,ו"שת ,ביבא:לת ,השדח הרדס ,תומושר) ןןירעניװעגדניקו
 ,ןײלַא תואקדנס ןגעװ רָאנ ,ב"פקּת רָאי ןוֿפ

 רימ ןעניֿפעג ,דוביּכתואקדנס ַא טימ ןדנוברַאֿפ זיא סָאװ תואצוה יד בילוצ ,אמעט יאהמ
 טריגַאער רבחמ ןייא .דוביּכ םעד ןעמעננָא ןוֿפ ןעײרדוצסױרַא ךיז טגעלֿפ ןעמ סָאװ ,ןלַאֿפ עקַאט
 תויהל םישקבמ לכה ...קדנס ול ןיא םימעפ הברהש בל באכמ קעוצ תיב לעבה ןכא :קרַאטש רָאג

 ,תיראשו םש םינעל תירכהל יכו .תירב לעב רקיע אוהש קדנס תויהל שקבמו שרוד דחא ןיאו ,םילומ

 רוקמ ןקתל ...רגכ םהיניעב ינעה .רנה רואו החמש לוק הברעו ...תולהק הברהב הז חיכש
 תודלוי התיהש תע לכבו ...עובש לכ תחא הטורפ הכותל תתל קדנס לש הרבח המימת הרבח

 רזיפכ אוהה קדנס ןינעל ךרוצ היהש המ ול וננתנ לרוגה הלעש ימ לע תולרוג ונלפה ...הינע

 ,ןהכה רזעילא ר"ב םהרבא) דעל תדמוע ותקדצו טעמ ךוע ולשמ ףיסוהל הצר םאו םינויבאל ןתנ
 .(ד/הפ ,ד"עת ,ןילרעב ,יעשיו ירוא



 ריֿפנַײרַא אצווו

 -לָאג רעדָא גרַאװרעבליז ןוא -דלָאג ,טשידִייעג ,טלמעג טרעוו דניק סָאד סָאװ

 םעד טצענערגַאב הנקּת א ךרוד טָאה ןעמ זיב ,תועבטמ ענרעבליז ןוא ענעד

 -ןוידּפ רעד ןעמוקענוצ זיא רֹוכב ַא ַײב .* "'ינפ ז"מ זלא רתוי טכינ, וצ טרעוו

 ,טלעגנַאצ םִא רעד טכַארבעג טָאה לדנייצ ןטשרע ןוֿפ החמש יד .(437 ,5 'מונ) ןבה

 טנעלֿפ רעדניק עקירעטיצ ַײב רָאנ ,טסוװעג טשינ ןעמ טָאה געטסטרובעג ןוֿפ ,

 ןבעג ייז ןוא (םינלטב) רענזיולק ןינמ ַא רַאֿפ עלהדועס ןיילק ַא ןכַאמ ןעמ

 .""תופדנ

 -עשּפָא, םָאד ןבעל סדניק ןיא ןעמונרַאֿפ ךיוא טָאה טרָא רעדנוזַאב א

 ."תואיּפ , ןוֿפ הוצמ רעד טימ ,ךוניח טימ ןעוועג ןדנוברַאֿפ זיא סָאװ ,"שינער

 לָאמ ןטשרע םוצ םיא טָאה ןעמ ןוא רָאי ַײרד ןרָאװעג טלַא זיא לגנִיי א ןעוו

 -ױשעגּפָא יד ןעמ טגעלֿפ ,דַארַאּפ ןצנַאג ַא םימ לארשי-ץרא ןיא ,ןרָאשעגּפָא

 .* הקדצ רַאֿפ סָאד ןבעגקעװַא ןוא רעבליז רעדָא דלָאג טימ ןגעווּפָא רָאה ענער

 רעד טמוק ,רָאי ַײרד ןוֿפ רעטלע ןיא ,טַײצ רעבלעז רעד ןיא םעמּכ

 סָאד ןריֿפ -- ךַײלגּוצ רעדניק ןוא ןרעטלע יד ןוֿפ ןבעל ןיא טנעמָאמ רעפיורג

 .רדח ןיא דניק

 ןעיצוצ ןעלמימ עשיגָאגַאדעּפ עלַא ןעמונעגנָא ןבָאה ןרעטלע ערעזדנוא

 זיב טײקיזָאלגרָאז רעטולָאסבַא ןוֿפ גנַאגרעביא םעד ןכַאמ ;ןטוג טימ דניק סָאד

 .ךעלגעמ יו טכַײל --- ךוניח ןוֿפ לוע ןיא טנַאּפשעגנַײא ןרעוװ וצ

 -עצ רעלעיצעּפס ַא טמערוֿפעג ךיז טָאה ןרָאי רעמרעדנוה ןוֿפ ךשמ ןיא

 דניק ַא ןריֿפ םָאד .גַײטש ןיא עלעגייפ ץגנוי סָאד ןרַאנוצנַײרַא יוװ לַאינָאמער

 ."טיַיקידֿבומ-םוי ןוֿפ רעטקַארַאכ א טַאהעג טָאה רדח ןיא לָאמ עטשרע סָאד

 = עמַאמ ןוא עטַאט רַאֿפ טרֿפב ,החּפשמ רעצנַאג רעד רַאֿפ ֿבוט-םוי ַא ןעוועג זיא'ס

 ןעוו ,טנעמָאמ רעד ןורּכז ןיא טצירקעגנַײא ןבילבעג זיא ץלַא רַאֿפ רעמ

 זַא ,דניק םוצ ןגָאז ןוא תועבטמ ךיוה רעד ןוֿפ ןֿפרַאװּפָארַא טגעלֿפ יּבר רעד

 ןענרעל וצ קשח ןבָאה לָאז רע ידכ ,ןֿפרָאװעגּפָארַא םיא סָאד טָאה ךאלמ ַא

 זיא ,ןרָאװעג טריֿפעגנַײא לָאמ ןטשרע םוצ גהנמ רעד זיא ּוװ ןוא ןעוו

 עילַאטיא ןיא רימ ןעניֿפעג ה"י ןט17 ןטימ ןיא ןיוש סלַאֿפנלַא .ןגָאז וצ רעווש

 ןייא ןוֿפ ,דליב ַא םימ טרירטסוליא ,תוכרב ןוא ב"א ןמימ תוחול עטקורדעג

 רעטייווצ רעד ןוֿפ ןוא ,תועבטמ ךיוה רעד ןוֿפ קידנֿפרַאװ ךאלמ רעד -- טַײז

 בהזומ םירבד ראש וא ריכעב ןייק האלהו םויהמ ןיטאב רפ טריװ .. .תיקידנסו קדנסה 7

 דנוא ןיבעג וצ גייצ ריטאפג םעד ײב רקיצ טוה ןײק ךיוא ףסכו בהזמ תועבטמ וא ףסכ הושו ףסכו
 ק"קד תירבה תדועסל תונקת,) ןידניב יצ ןיא טרהעוו 'יגפ ז"ט ןלא רתוי טינ גייצריטאפג ןעד ןא

 םוטַאד רעד .13 'יס ,146 ,'א ךרכ ,ו"שת ,ביבאילת ,השדח הרדס ,תומושר ,"ו"לקת ,טטשרבלה

 ןיא טַײז רעד ַײב 1746 רָאי סָאד קיטכיר טוַײװַאב סע יװ ,ו"קת זיא'ס .קיטכיר טשינ זיא ן"לקת
 ,(אֿפוג עלימיסקַאֿפ

 ,68 ,טרָאד ,זרא 8

 אטאותג 66//11ג|0ש3, 122:6040 2ע64065816 22:2606, 9 8 ,367 ,'א ךרכ ,תומושר ,טזלא הדוהי 9

7, 25, 

 םעד טױל ,'א ךרכ ,ה"פרת ,ביבאילת ,לארשיב ךונחה תודלותל תורוקמ ,ףסא החמש 0
 .בייאי ,ג"שת ,םילשורי ,'ד ךרכ ;"הרות דומלתל ןבה תסנכה רדס, לטעצכוז

 ףרַאד ---  תונורכז ענַײז ןיא וָאלעּפָאק .י טבַײרש --  רדח ןיא ןבעגּפָא דניק עטשרע סָאד, 1
 ןײק טינ ,ןײנ --  ?קיטנָאמ !אגח עקשיוג ַא -- קיטנוז טינ ,גָאט רענעביוהעג ַא ,ֿבוט-םוי ַא ןַײז
 ןוא עטַאט רעד .הדועס ַא טכַאמעג וליֿפַא טָאה ןעמ -- -- --- קיטסניד ןבילבעג זיא ,גָאט רעטוג
 "תילט א ןיא טלקיװעגנַײא ןגָארטעג ךימ טָאה ןעמ ,ןקידֿבוטםוי ןיא ןָאטעגנָא ךיז ןבָאה עמַאמ
 4119 :ךיוא ןעז ;26 ,24 ,1926 ,קרָאיוװינ ,ןעװעג זיא לָאמַא)



 אוא טלעג ןוא טַײקשידַיי ,ןדִיי

 ַא ,םיוא טזַײװ .לגנַי ַא טסַײמש רע יוװ ,קישטנַאק ןטימ יבר רעד -- טַײז

 ןעז קיטַײצכַײלג לָאז דניק סָאד זַא ,טַײצ רענעי רַאֿפ לטימ לעוזיױו-שיגָאגַאדעּפ

 -ֿפױא זיא קעטָאילביב-רַאנימעס ןיא .ארומ ןגירק יא ןוא טַײקסטוג יא שוחב

 טרעוו סָאװ ,דליב סָאד .*1656--ו"ית עיצענעוו ןיא טקורדעג חול ַאזַא טיהעג

 ןא -- 1846 ץנרָאװיל ןיא טקורדעג ,חול-ב"א אזַא ןוֿפ זיא ,טריצודָארּפער ָאד

 .רָאי טרעדנוה ייווצ דלַאב ןל-אמיק ַא ןוֿפ עיצידַארט עטמרירטסוליא

 שי : לע 0

 םעד זיב ןטלַאהעגנָא רעגייטש-רעדניק רעד טָאה עּפָאריײא-חרזמ ןיא

 -נַײא , גנולייצרעד ןַײז ןיא קַאילּפערק ֿבקעי טָאה שיטסירטעלעב .ןברוח ןטצעל

 :רדח ןיא ןייג לָאז רע ,עלעגנִיי ַא ןַײא טמענ ןעמ יו טרעדלישעג ,"ןכָארבעג

 סָאװרַאֿפ ...רדח ןיא ןייג ךָאד טסליוו --- ?רדח ןיא ,עלמהרֿבא ,ןייג טסליוו,

 :םוג ױזַא זיא ,עמַאמ יד טלייצרעד ,ןטרָאד זַא ,רדח ןיא ןייג ןלעװ טינ רע לָאז

 ןוא םענעשעק טימ ןזיוה ,ךעלֿכיש עַײנ ןָא טוט ןעמ ,סעקיּפָאק טֿפרַאװ ךָאלמ ַא

 -עג עלעשרעה ןיוש זיא םורַא געט עֿכעלטע ןיא ...םיורג םיוא טסקַאװ ןעמ

 טסיורגעג ךיז טָאה רע ,סעקיּפָאק ןֿפרָאװעג םיא טָאה ךָאלמ רעד .רדח ןיא ןעגנַאג

 ="רךעלּפענק ןיא טליּפשעג ןוא סענעשעק יד טימ ןזיוה עַײנ ענַײז טימ

 -ַאֿפ רעד יו ,שינעבעלרעביא עשרעדניק ןַײז טנָאמרעד קיד ריאמ-קיזייא

 םימ תילט ַא ןיא טלקיװעגנַײא ,רדח ןיא ןגָארטעגקעװַא םיא טָאה רענַײז רעט

 ןיא גָאט ןטשרע םעד ךיא קנעדעג ױזַא, .ךעקעל ַא טימ ןוא ןֿפנָארב שַאלֿפ ַא

 םעד ןוא "ף"לא , ןסיורג םעד ןזיוועג רימ טָאה רעֿפלעַאב רעסיורג רעד םכלעוו

 8 ןֿפרָאװעגּפָארַא רימ טָאה ךָאלמ רעד ןכלעוו ןיא ,םיא ךָאנ ןגרָאמרעביא

 .* "למיה ןוֿפ ןשָארג

 3 'ב ,װ"צד סֿפסָא ןיא טריצודָארּפער זיא ,תוכרב יד טימ ב"א םָעד ןָא ,ןיילַא דליב סָאד 22

 94 ,ג"שת  ,קרָאיהינו ונמע ייחב רדחה ,ןײטשפרש יבצ ;רֿפס בײהנָא ןוֿפ ,(ו"צרת ,ביבא-לת)
 1683 רָאי ןוֿפ דמושמ ַא ןוֿפ רוקמ ןשירַארעטיל א ךיוא ףסא טגנערב דליב ןטימ חול םצד רַאֿפ
 (גלק ,א"צרת ,ביבא-לת ,2 'ב ,װ"צד)

 .58 ,51 ,1947 ,קרָאי וינ ,גרַאװגנוי רַאפ תוׂשעמ 3
 רעד, :וצ ךָאנ ד"מא טיג רוביח ןטיײװצ ַא ןיא ;4 ,ב"לרת ,ענליװ ,רַאבַאנ רעטסרע רעד 4

 ןיא סָאװ ,ןשָארג א טימ ,ךעקעל ַא טימ ,רעטרעװ עסיז ,רעקוצ טימ ןביױהעגנָא ךיז טָאה גנַאֿפנָא



 ריֿפנַײרַא אא

 קילדנעצ רָאּפ עטצעל יד ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,רוטַארעטיל-תונורכז יד

 ךָאלמ רעד יוװ ,טַײהדניק רעטַײװ רעד ןוֿפ טנעמָאמ םעד טימ לוֿפ זיא ,רָאי

 .* תועבטמ ּפָארַא טֿפרַאװ

 ןַײז ןיא ןבעלכרוד דניק שידִַיי ַא טגעלֿפ טנעמָאמ ןכעלרעַײֿפ א ךָאנ

 ."שמוח תלחתה -- טנגוי רעטסירֿפ

 טהצע לסיבא ערעטלע רַאֿפ ןיוש רָאנ ,גרַאװניײלק רַאֿפ רָאנ טשינ רעבָא

 השרפ דומל ובר ול רמאי זאו ...ולכשב םלש רתוי היהי רשאכו :ם"במר רעד

 לרתשמו ארוק אוה ךכבו ןירניד 'ב וא דהא רניד ךל ןתאו הז קרפ וא װ

 ."ןוממה ותוא חקיל

 ַא וצ ןעמוקענוצ זיא ,רדח ןוֿפ גָאט ןטשרע ןוֿפ ,ןָא טנעמָאמ םעד ןוֿפ

 -הסנרּפ ןרעװש ךיוא ױזַא םעד וצ הנַאד עפיורג 8 ךָאנ ןרעטלע עשידִי ךס

 רעכָא ,(257 'םונ) "ןלָאצ טלעגירדח ןוא ןפע זומ ןעמ, .דומילרכׂש == ךַאי

 קיליײה ןעוועג זיא ֿבוח רעד .(364 'מונ) "ןַײז טזומעג דימּת טָאה טלעג"דמלמ,

 ךָאד זיא .הנמלא רעמערָא רעטסיוו ַא רַאֿפ וליֿפַא ,ןטסמערָא םעד רַאֿפ וליֿפַא

 םיירג זיא ןעמ סָאװ בילוצ ,לַאעדיא רעטסכעה רעד ןעוועג ןענרעל הרוּת סעּפע

 רַאֿפ הניחּת ריא ןיא טָאה עמַאמ עשידִיי רעדעי ןוא ןַײז וצ ֿבירקמ ץלַא ןעוועג

 ןטכַײל ןכַאמ לָאז רע זַא ,םלוע-ארוב םוצ ןעוועג ללּפתמ םייה ןשמנעב טכיל

 .הרוּת רעקילייה רעקיבייא רעד ןיא ןיז יד ןוֿפ ןגיוא יד

 עמותה ר ג

 .הּפוח -- הרוּת ךָאנ טמוק הכרב רעלענָאיצידַארט רעטלַא רעד םיול

 -תסנכה טימ ןדנוברַאֿפ לקיצ-טלעג ןשּפיה ַא רימ ןעניֿפעג עידוטש ןַײמ ןיא

 -- רוציקב .םיטרּפ רָאּפ ַא רָאנ ןטכַײלַאב ןוא ןזַײװנָא רוציקב ָאד רימָאל .הלּכ

 לָאז סָאװ ,העידיה אה טימ רֿפס ַא ףיא ךָאנ טרַאװ הנותח ץשידִיי יד לייוו

 עלא ַײב הנותח יד ;טנַײה זיב ןטַײצ עטסטלע יד ןוֿפ עטכישעג ריא ןעמענמורַא

 ,רוטלוק ןוא רוטַארעטיל ןיא ,סעיצידַארמ ןוא םינהנמ ערעייז ןיא ,לארשי-יטבש

 .טסנוק ןוא גנַאזעג ,דיל ןיא ;ןבעלרעגיימש ןוא רָאלקלָאֿפ ןיא

 עדנעשַײט עלַא עזיד ךיז ןבָאה רעהכאנ ןוא .ןביוא ןוֿפ ןֿפרָאװעגוצ רימ טָאה (ךָאלמ) לגנייא רעטוג
 ,ענליו ,זיחי ןב רעד) ןעלטימ עטסגנערטש טסכעה יד ףיוא טלדנַאװעגמוא ןעלטימ (עשירעגירט)
 .(10 ,ה"לרת

 ןיא ,געט'רדח עטשרע יד ןיא ,ןַאד ןיוש זַא ,םשור םעד ןכַאמ ליװ ָאלעּפָאק ןייא רָאנ 5
 ,טקעלעגּפָא טינ ךיא בָאה "תיב-ףלא, םעד ןוֿפ רעקוצ םעד, : םיכָאלמ ןיא ןימאמ רעּפַאנק א ןעװעג רע
 ןעזעג ךיא בָאה --  .,ןֿפרָאװעג רימ טָאה ןעמ סָאװ ,ךעלעקינוירג עכעלטע יד ...ןזָאלבעגּפָא רָאנ
 טלָאװעג רימ טָאה יבר רעד זא ןוא ...םיכָאלמ ןוֿפ טינ זיא סָאד זַא ,טסּוװעג טוג ןוא טנעה יד
 .27:26 ,ו"צד) "טמירקעגרעביא םיא סעּכ טימ ךיא בָאה ,םיכָאלמ ןֿפרַאװ סָאד זַא ,ןסעומשנַײא

 ,1950 ,קרָאיײוװינ ,שרדמ-תיב ןוא רדח ,ןרעטש לאיחי ;140:136 ,װ"צד ,ןייטשפרש יבצ 6
 רוקמ רעדנַא ןַא ןוֿפ זיא סָאװ ,גנובַײרשאב סמיוברעדעצ ןבעגוצ ךיא ליװ םירוקמ עלַא יד וצ ,4
 ךָאנ .טנכייצעגסיוא תבש םעד ךיוא ןעמ טָאה ,שמוח ןבױהעגנָא טָאה דניק סָאד זַא; : טנַאקַאב טשינ
 זיב רעװק ,לסקא עדייב רעביא טגעלַאב ןטסערט טימ סיוא רדח ןוֿפ ןייג דניק סָאד טגעלֿפ ףָאלש םעד
 רעגערֿפּפָא יד סקניל ןוא סטכער ;טײק טימ ךעלרעגײז 2 ןביוא ,טינַאּפש ןוֿפ לטרַאג א :לטרַאג םוצ
 םענעדליג ַא ןגָארטעג רעֿפלעב רעד טָאה ײז רַאֿפ טנרָאֿפ .ךעלרעגיז עניא וצ טימ ןטסערט ןיא ךיוא
 ,(68 ,ו"כרת ,רׂשבמ לוק) "רדח עצנַאג סָאד יז ךָאנ ןוא םיוב

 ,ב"שת ,קרָאי-ינ ,ןורכזלו תואל ןַײמ ךיוא ל"גפ .ירישע קרפ ,ןירדהנס ,תוינשמה שוריפ 7
 .1 הרעה ,זי



 או טלעג ןוא טַײקשידַיי ,ןדָיי

 ,ןֿפַאש וצ ןעוועג זיא תומולח עכעלטֿפַאשנסיװ:-שירַארעטיל ענַײמ ןוֿפ ענייא
 רַאֿפ םַײצ יד ןעמ טמענ ּוװַא רעבָא .רֿפס ןכעלטכישעג-רוטלוק אזא ,ןכַאמ טשינ

 גנומענרעטנוא ןא ןעוועג לָאמ עלַא זיא הנותח עשידִיי א ? טעברַא-סנבעל אזַא

 -לע יד רַאֿפ הדבכה עסיורג א ןעוועג לעיצנַאניֿפ זיא'ס ;תואצוה ךס ַא טימ

 ןעלטרעוו טסיזמוא טשינ .טסעג ענעדַאלעגנַײא יד רַאֿפ ךיוא זַײװנטַײצ ןוא ןרעט

 8 ַײב ,הוצמ-רב רעד ַײב "ינרטּפש ךורב, ןעמ טכַאמ לגנִיי ַא ַײב, :ןדִיי ךיז

 טנעקעג לָאמ עלַא טשינ ןעמ טָאה ןתמא רעד ןיא ."הנותח רעד וצ --- לדיימ

 ןלַאכרַאירטַאּפ ןקילָאמַא ןיא .הנותח רעד וצ הכרב יד לדיימ ַא ַײב וליֿפַא ןכַאמ

 סָאד .ןבענעגסיוא יו רעטכָאט ַא טכַאמעג הנותח רעכיג ןעמ טָאה ןבעל ןשידִיי

 קיטש 8 ןעמונעג טָאה םע ןוא ,רעדניק טעמּכ ,גנּוי רעייז ןעוועג זיא לרָאּפ

 -"טסעק, עצנַאג יד .םיֿפ ענעגייא יד ףיוא טלעטשעג ךיז ןבָאה ייז ןענַאװ זיב טַײצ

 -טסבלעז טשינ רעד ןוֿפ טַאטלוזער ןוא טקודָארּפ ַא ךַאד זיא עיצוטיטסניא

 ןרעטלע יד .קלָאֿפרָאּפ ןגנוי םעד ןוֿפ טַײקרעכיז רעשימָאנָאקע ןוא טַײקידנעטש

 עטכַאמעג-הנותח יד ןוֿפ לוע םעד ןּפעלש טזומעג הנותח רעד ךָאנ ךיוא ןבָאה

 ךיוא .ךיז רַאֿפ ןײגוצסױרַא ןזיװַאב ןבָאה ייז זיב ןגרָאזרַאֿפ ןוא ןגרָאז ;רעדניק

 טָאה (24 'מונ ןיא הרעה ןעז) "קנַאשעג-השרד, ןוא "ףרָאװנַײא, ןוֿפ גהנמ רעד

 ךיז ןענעדרָאנַײא ןוא ןעױבֿפױא ןֿפלעה וצ טקעװצַאב ןעניז ןסיוועג א ןיא ךָאד

 .עטאהעג הנותח טשרָאקָא יד ןוֿפ

 הנותח יד יו ,לקיצ-טלעג ןקיטרַאנגיײא םעד ןוֿפ טשרע ָאד ןענרעל רימ

 רעדעי .טלעג טימ טּפינקעג ןוא ןדנוברַאֿפ זיא סעינָאמערעצ עלַא טימ אֿפוג

 ץלא ןוֿפ טּפוצעג ןוא ןסירעג טָאה ןעמ .טלעג טניימעג טָאה דנעוו ןוא רעק

 ."טלעג-לגנערד ,טלעג-לגנעטש , : ןלױּפ ןיא ןגָאז טגעלֿפ ןעמ יװ ,ןטַײז

 וצ קימיונ רַאֿפ ןענוֿפעג תוינומדק-םינש ןיא ןיוש ןעמ טָאה רעבירעד

 -הנותה יד ,עטלטימַאב-טשינ ַײב טרֿפב ,ןצענערגַאב וצ תונקּת ייר ַא ןֿפַאש

 ןעמ .אֿפוג הנותח יד ןעוװַארּפ סָאד ןכַאמ וצ רעטכַײל טושּפ ידּכ ,ןבַאגסױא

 וינעמ םעד וליֿפַא טרילוגער ,טסעג ענעדַאלעגנַײא ןוֿפ לָאצ יד טמיטשַאב טָאה

 טָאה הקשמ ןוא םילכַאמ .תוכרב-עֿבש יד ןוֿפ יד ןוא הדועס-הנותח רעד ןוֿפ

 ןטַײקכעלגעמ עלעיצנַאניֿפ יד ןוא ןגעמרַאֿפ םעד טיול ןריוורעפ טביולרעד ןעמ

 .םינּתוחמ יד ןוֿפ

 תונּתמ ,תונכדש ןוא ןדנ ,ןבַײרש-םיאנּת ןוֿפ ןינע םעד ךרוד ןזָאל רימ

 רָאנ ,גנַאל רעייז ןעמונעג טָאה סָאװ ,הנותח ַא וצ תונכה יד ,רעַײײיטשסױא ןוא

 ,טקרעמַאב ןיוש יוװ ,ךיוא סָאד ןוא ,אֿפוג הנותח רעד טימ ןבױהנָא ןלעװ רימ

 רעד רַאֿפ זַײרּפ ןלעיצעּפס ַא טימ ךיז טָאה ןבױהעגנָא .םיטרּפ עטלייצעג רָאנ

 ,האמ לכמ |םיל|ודג 'ג הנותח םויב הלּכו, :הנותח רעד רַאֿפ הליֿבט רעטשרע

 ןיא ןדִיי עשיוומיל-שילוּפ יד ןוֿפ תונקּת יד ןיא .* "םישנה ראשכ ךליאו םשמו

 'נושאר םעפב הסנכיש הלכהמו, :לָאצּפָא רעד זיא ב"לת רָאי ןוֿפ םאדרעטסמא

 רעד ןיא .""שדנעלָאה בהז 'א תוחפה לכלו ט"ר יצח הנתי הליבטלו ץחרמל

 ןוֿפ תוסנכה-הוקמ יד ןשיװצ ט"לקת רָאי ןיא ןעמ טָאה הלהק רערהוֿפגנַאל

 ףעגנולָאצּפָא ערעדנא ץוח א .81 9 ,95 ,או ,אקארק תונקּת 8
 ,'א ,תומושר : ךיוא ןעז .167 'ז ןעז טרעװ:טלעג םעד ןגעװ .דצ ןמיס ,179 ,םיניצ 9
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 ריֿפנַײרַא אאוו

 תוחּפה לכל ול ןתיל תביוחמ תוליבמ 'ב דעב הלכה, :טנכערעגנַײרַא שמש

 םימ טריֿפעג הלּכןתח ןעמ טָאה הנותח רעד ןוֿפ ןגרָאמירֿפ םעד ןיא ." "ט"ר יא

 ורּפ :ןשטנּוװעג ןוא ץייוו טימ ןטישַאב ייז טגעלֿפ ןעמ ,ףיוהלוש ןיא דַארַאּפ

 יד סָאװ ,טלעג ץייוו ןיא ןָאטנַײרַא ןעמ טגעלֿפ תולהק ערעדנַא ןיא !וֿברו

 ןענוֿפעג ב"ּפת רָאי ןיא ןעמ טָאה םַאדרעטסמַא ןיא .ןּפַאכ ןגעלֿפ טַײלעמערַא

 :םילושכמ עסיוועג ןדַײמוצסױא ידכ ,גהנמ םעד ןַײז לטֿבמ וצ קימיונ רַאֿפ

 לושֿכמ ןייק הלילח שד ,ןאמ ץייוו םעד ןיא טלעג ןייק ןריפ ןאיימ רעד לאז ךא,

 = "לאז ןמוק ןופ רעד

 וצ ןענוגרַאֿפ טשינ ךיז ןדַי עכעלגעמרַאֿפ עקיטַײצרַאֿפ ןבָאה ללכב

 ןבָאה עמערָא ּוװ החמׂש א .טַײלעמערָא ןַײז וצ הנהמ טשינ ,תוחמׂש ןעווַארּפ

 -ֿפױא זיא ױזַא .החמׂש עצנאג ןייק ןעוועג טשינ זיא ,טײרֿפעגמימ טשינ ךיז

 ערעדנא ןיא .ןגָאז וצ רעווש זיא ,ןעוו יונעג .?טַײצלָאמ-םערַא, רעד ןעמוקעג

 רעד טימ טַײצ ןייא ןיא טעװַארּפעג טַײצלָאמ-םערָא םעד ןעמ טָאה תומוקמ

 טָאה רעדיו רעטרע לייט ןיא ."ןשיט ערעדנוזַאב ףיוא רָאנ ,ערעשטעוו-הּפוח

 -עצ .א טבַײרשַאב סלַאֿפנלַא ױזַא .רעירֿפ גָאט ַא טימ ןעוועג םידקמ ךיז ןעמ

 רַאֿפ גָאמ 8, :קירוצ רָאי םרעדנוה רעביא ןוֿפ טַײצלָאמ-םערָא ןַא םיוברעד

 ,עמערָא עדוֿבכב רַאֿפ טַײצלָאמ עמערָא ןייא טכַאמעג ןעמ טָאה הּפוח רעד

 רמז-ילּכ .ןַײװ רעדָא דעמ ,סעמיצ ַא טימ סנטָארבעג ןוא שיֿפ טימ רעזיולק

 טימ טצנַאמעג ,ןזעוועג חמׂשמ ךיז ןבָאה םינּתוחמ יד ןוא טליּפשעג ןבָאה

 -קעװַא םַײב .ןשטנווועגוצ ךעלצרעה ייז ןבָאה עכלעוו ,רעדירב עמערַא ערעייז

 שײלֿפ יֹור ץעיצרָאּפ א ךיוא ליימ ַײב ,ןמוזמ סעּפע ןגָארקעג רעדעי טָאה ןייג

 "ץקלוב ענייש ַא ןוא םייה רעד ןיא עילימַאֿפ רעד רַאֿפ ערעשטעוו א ףיוא

 .ץכעריֿפרעטנוא ןֿפױק ןופ הווצמ יד זדנוא רַאֿפ טגנילק דמערֿפ ירמגל

 ןוא ןעוועג זיא ןדִַי ַײב תוכרב עטסקיצרַאה יד ןוֿפ ענייא לַײוװ --- דמערֿפ

 דניק רעייז ןריֿפ וצ ןַײז הכוז ןלָאז ןרעטלע זַא ,הכרב יד טנַײה זיב ךָאנ זיא

 ןוֿפ ענייא ןעוועג ךיוא סָאד זיא לָאמַא זַא ,סיוא רָאג ךיז טזָאל .הּפוח רעד וצ

 ערעדנא עלַא יוװ ,ןּפַאכוצנַײרַא טעּפַאװקעג רָאג ךיז טָאה ןעמ סָאװ ,תווצמ יד

 עשידִַיי ןריֿפ וצ תוכז םעד רַאֿפ טלעג ןטסָאק ןזָאל ךיז ןגעלֿפ ןדִיי ןוא ,תווצמ

 ,תווצמ יד ןוֿפ עוייא זיא (ינעריֿפרעטנוא) הלּכ-תסנכה .הּפוח רעד וצ רעדניק

 .טלעג"רשעמ ןוֿפ וליֿפא ןבעגסיוא געמ ןעמ סָאװ

 שדוקיילּכ יד ןַײז דחשמ טגעלֿפ ןעמ זַא ,ןעגנַאגרעד טַײװו ױזַא זיא'ס

 ןיא ןעמ טָאה ע"קת רָאי ןיא זַא ,וצרעד טכַארבעג טָאה סָאד .תוכז םעד רַאֿפ

 ,תונקּת עקידרעטעּפש ןוֿפ .יה ףיעס ,121 ,א ,1957 ,עשרַאװ ,עטכישעג רַאפ רעטעלב 0
 ןעװַארּפ וצ ןעװעג גהונ ךיז טָאה ןעמ זַא ,רימ ןעעז ,תוחמׂש ןוא תונותח ןגעװ ,ג"נקת רָאי ןוֿפ
 טָאה ןעמ סָאװ בילוצ ,ןריֿפהוקמ ןוא הנותח רעד רַאֿפ ןקַאב םעד תעשב ךיוא החמש לקיטש ַא
 ןטעביג םישנ רהעמ טינ רעד ןרהיפ הוקמ דנוא ןקאב הלח אב, : ענעדַאלעגנַײא לָאצ יד טצענערגַאב
 410 ,138 ,טרַאד) "ןייז טנכעריג שררהיפ רטנוא רטנוראװ 4 שילא ,ידרעו

 ,146:145 ,י"שת ,םילשורי ,הדוהיל החנמ ,"ןחדבו ןוח לש וסקנּפמ, ןַײמ ןיא םיטרּפ רעמ 1
 .9 הרעה

 "םיינעל םידחוימ תונחלוש הפוחה ירחאש התשמה תעשב םיכרוע תורישע תונותחב 2
 ,(ו"ט ,361 ,יא ,תומושר ,ֿבונַאיּורד .א)

 רעד רָאֿפ טמוק קובז רעד סיקסנַא ןיא ךיוא יוזא .132 ,9 'מונ ,ן"כרת ,רׂשבמ לוק 3
 ,ךיז טײטשרַאֿפ ,זיא "ןמוומ סעּפע? רעד ןעװעג זיא'ס סיורג יװ .רעִירֿפ גָאט ַא טימ טַײצלָאמ-םערָא
 .החמׂש-לעב ןוֿפ טֿפַאשריֿבג רעד ןיא ױלּת ןעוועג



 אוו טלעג ןוא טַײקשידַיי ,ןדָיי

 רומג רוסא אבהלו ןאכמש, :הנקּת עגנערטש אאזַא ןעמונעגנָא שטילערַאק

 רעריפרעטנוא וא ריט(ר)אווק תויהל וחור לע הלעיש ימ לכל ארוסיאד אכיתחו

 ""םלועב רתיה תארוה םוש ילב שדוק ילכ םושל ךאיירשוצ ןתל לבל

 ךיא סעקַאשטמירק יד ַײב דָארג רימ ןעניֿפעג -- הּפוח רעד רעטנוא

 רָאג ייז ַײב ןעמ טָאה הנותח, :גנובַײרשַאב יד זיא טָא .עינָאמערעצ-טלעג ַא

 רעד ףױא זיא הנותח רעד ןוֿפ ץינַאמערעצ יד .זדנוא ַײב לָאמַא יו ,גנוי

 םורַא טיירד ןוא ןָאה א ֿבר רעד טמענ הּפוח רעד רעטנוא .טרַא רעשרעטָאמ

 ךָאנרעד ."קעווַא םיא טֿפרַאװ ןוא תורּפּכ טגָאלש ןעמ יו ,ּפעק םהלּכתח יד

 ץמערָא ,רעבליז ןוא דלָאג טימ עכַײר :טלעג טימ קלָאֿפרָאּפ סָאד ןעמ טישַאב

 ןּפַאכ ,הלּכ ןתח יד טימרעד טֿפרַאװַאב ןעמ סָאװ ,טלעג סָאד ...רעּפוק טימ

 .""טַײלעמערַא יד

 ןגעלֿפ הלּכױתח ןעוו זַא ,גהנמ רעד ןעוועג זיא ענַיַארקוא ןוא ץטיל ןיא

 סרעמע עלוֿפ טימ ןייג ןגעקטנַא ייז רעגערטרעפַאװ יד ןגעלֿפ ,הּפוח רעד ןוֿפ ןייג

 ." תועבממ סרעמע יד ןיא ןֿפרַאװנַײרַא ןגעלֿפ הלּכתח ןוא

 דצמ הנותח א ףיוא ןלַאֿפעג זיא סָאװ ,רעמלעג ינימ לּכ ךרוד ןזָאל רימ

 -רַאֿפ רעטנוא ןוא םינֿפוא ענעדײשרַאֿפ ףיוא ;ךַײלגוצ טסעג ןוא םינּתוחמ יד

 םינחדב ,רעװרַאפ ,רמז-ילּכ יד ןבָאה ,עידוטש יד טזַײוװַאב'פ יו ,ןעמענ ענעדייש

 ןוא םיֿבורק ,תוחמׂש-ילעב יד ַײב םינמוזמ ןגָארקעגסױרַא שדוקיילּכ םּתס ןוא

 ןכָאנ .טדערעגּפָא ןיוש ךָאד זיא קנַאשעג-השרד ןוֿפ .(97 'מונ ךיוא ןעז) דנַײרֿפ

 םיֿבורק ןוא םינּתוחמ ץוח, .דצ סהלּכ ,דצ סנתח :ןֿפורסױא ןחדב רעד טגעלֿפ ןסע

 סיױא ייז טֿפור קילעשרַאמ רעד ןוא ,ןמוזמ סנטסרעמ טסעג עלַא טעמּכ ןביג

 יד וצ ןעמ טֿפור ךָאנרעד .ץַאט א ףיוא טגיילעג טרעוו סעלַא .ןעמענ יד טימ

 = "ןעמענוצ סע לָאז יז היִנ

 -רַאֿפ טשינ טַײוו ךיז טָאה הּפוח רעד ךָאנ ןײלַא קנַאשעג-השרד טימ

 ימי תעבש ןוֿפ ךשמ ןיא .הנותח רעשידִַי ַא ףיוא טלעג השרּפ יד טקידנע

 יד טגעלֿפ --- הנותח ַא ןגיוצעג לעיציֿפָא ךָאד ךיז טָאה גנַאל ױזַא -- הּתשמה

 ײז ,165 ,'א ,ו"שת ,ביבא-לת ,השדח הרדס ,תומושר 4

 יד רָאֿפ טמוק טרָאד רָאנ .ןדיי רעניזורג יד ןשיװצ ינרָאשט טגנערב גהנמ ןכעלנע ןַא 5

 ךַאד ןֿפױא ףיֹורַא טײג ןתח רעד .זה סנתח םעד רַאֿפ הלּכ יד טגנערב ןעמ ןעװ ,עינָאמערעצ
 סהלּכ רעד ףיוא זַײר יד טשרעוצ טֿפרַאװ רע .טנַאה ןַײז ןיא ןַײר לסיבַא ןוא ןָאה ןסַײװ ַא טימ
 ,ינרָאשט הדוהי ףסוי) גנורעּפכורֿפ ןוֿפ ןמיס ַא יװ ,ּפָאק ריא רעביא ןָאה םעד ןעַילפ טזָאל ןוא ּפָאק
 .(160:159 ,ד"מרת ,גרוברעטעּפ ,תועסמה רפס

 4ג/1301} ,41 'מונ ,1867--ח"כרת ,רׂשבמ לוק ,דלעפנראה .ג 6

 טגעלֿפ הנותח א ַײב, .עיוג"תבש יד ןָאט ךיוא סָאד טגעלֿפ ןיקֿביר .מ טול .31 הרעה ןעז 7

 79 ,1914 ,ענליװ ,לובלב-טולב רעשזילעװ רעד) "רעסַאװ רעמע ןַא טימ הלּכךתח ןענעגעגַאב יז

 זיא ,רעסַאװ טימ הלּכױתח ןוֿפ םינפתתלבק םעד טריֿפעגכרוד ןבָאה ןדִיי טינ ךיוא זַא דלַאב יװ
 יד ןיא .עשידיי ןײק אקװד טשינ ,הכרב ןוֿפ םינמיס עתוֿפּתוש ןענַײז סָאד זַא ,ןעמענוצנָא רשֿפא
 1186010071610860 046 06װ/6/6מ ,4/6410/6װ:, || ,הנותח טימ תוכַײש ןיא ןשינעביױלגרעבָא-טלעג עשינַאמרעג

 .רעסַאװ טימ ןייג ןגעקטנא סָאד טשינ רעבָא ,םינמיס ערעדנַא רימ ןעניֿפעג ,3
 בײהנָא ןיא .ןטניװ עַײנ ,ןטַײצ עַײנ .136 ,9 'מונ ,ו"כרת ,רׂשבמ לוק ,םיוברעדעצ .א 8

 -צונ ענַײֿפ יד ןשיװצ טרעװ ,ןעמיוברעדעצ ןוֿפ "עדָאמ איד עירעס רעכעלטכישעג-רוטלוק רעד ןוֿפ

 סָאװ ,ןדעי ַײב ןעמענ וצ טינ קנַאשעגיהשרד ןײק עדָאמ יד, : ךיוא טסירגַאב סעדָאמ עַײנ עכעל
 ןעוסיוא סע לָאז סָאװרַאֿפ ;ןֿפורסױא לָאז קילעשרַאמ רעד ןוא הנותח רעד וצ ןדַאלעגנַײא טרעװ

 ןיא 359 'מונ ךיוא ל"גֿפ ,(3 'מונ בײהנָא ,טרָאד) "? ןגעװ קלָאֿפרָאּפ ןגנוי םעד ןוֿפ טלטעבעג יװ
 יָעידוטש רֶעד



 ריֿפנַײרַא אאוצ

 -עג ענעדײשרַאֿפ ַײב טלעג ןוא תונּתמ ךָאנ ןעמוקַאב (לבַײװ עגנוי סָאד) הלּכ

 .ןדיירסיוא ןוא (624 ,059 ,76 ,419 'םונ ןעז) ןטַײהנגעל

 ,ןצרַאה ןיא רעטיצ ַא טימ ,ןבעגעגטימ עמַאמ ןייא טשינ טָאה םעד ץוח ַא

 זַא ,טלייצרעד רימ טָאה ױרֿפ ןַײמ .ןגעוו הלוגס רַאֿפ תועבטמ רעטכעט ערעייז

 עוװארּפיװ רעד וצ ןרעדעֿפ ןטישנַײא םַײב ןעמ טגעלֿפ ןלױּפ ןיא טנגעג רעייז ןיא

 ןוא החלצה רַאֿפ טלעג ץכעטישנַײא םעד ןיא ןעיײננַײא רעדָא ןגײלנַײרַא ךיוא

 תומוקמ ערעדנַא ןיא ךיוא ןעמונעגנָא ןוא טנַאקַאב ןעוועג זיא הלוגס יד .הכרב

 ןגײלנַײרא ןעמ טגעלֿפ ,טנַאװעגמעב הלּכ ַא ןכעג טגעלֿפ'מ זַא :ןטנגעג ןוא

 ןרעוו טקילנַאּב לָאז יז זַא הלוגס ַא ,םענערעּפ רעדָא סנשיק יד ןיא תועבטמ

 וליֿפַא ןרעדנַאװ ,ןצענערג ןייק ןוֿפ טשינ ןסייוו ,ץעודיּכ ,ןשינעביײלגרעבָא

 לָאמ עטשרע סָאד ךיז ןסיוורעד וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ .םוניקוא םעד רעביא

 רעמיצ 8 ןעגנודעג בָאה ךיא ןעוו ,קרָאיוינ-סקנָארב ןיא דָארג הלוגס רעד ןוֿפ

 .ןשיק ןיא ןכַאז עטרַאה טּפַאטעגנָא ךיא בָאה לָאמ ןייא .קלָאֿפרָאּפ גנוי ַא ַײב

 סָאד וא ,הֿבושּת א ןעמוקַאב ךיא בָאה ,טַײטַאב סָאד סָאװ ,הלאש ןיימ ףיוא

 "ץנירג, ןעוועג ןענַײז ןיילַא ייז יצ ,טשינ ןיוש קנעדעג ךיא .תועבטמ-לזמ ןענַײז

 ןוֿפ טכַארבעגרעבירַא ןעמ טָאה רעבָא הלוגפ יד .ןטנַארגימע ןוֿפ רעדניק רעדָא

 ןעװ ,רעדניק יד ןבעגענטימ ןוא טלעװ רעַײנ רעד ןיא םייה רעטלַא רעד

 .ןבעל-החּפשמ ַײנ א ןָא ןביוה ייז

 ןטלטג שרהשץ ר

 וליאכ הטורפ הוש ורבח תא לזוגה לכ

 (טיק ,אמק אבב) ונממ ותמשנ לטונ

 ןעוועג ןדִי ַײב לַאעדיא רעד זיא ,ךיז רַאֿפ סױרַא ןעייג רעדניק יד ןעוו

 ,הנומאב ןּתמו אׂשמ ןריֿפ ,תודוסי עטכערעג ףיוא ,קדצ טימ ןבעל סָאד ןעיוב וצ

 .ןעלדנַאה ךעלרע

 רעטנוא לקיצ-טלעג ַא עידומש רעד ןיא ןעניֿפעג רימ זַא ,רעדנוװװ ןייק טשינ

 :טָאבעג רעלַאעדיא ןייא רָאנ סָאד טניימ ךוּת ןיא סָאװ ,ןעמענ ענעדײשרַאֿפ

 ! רשוי ןוֿפ םלעג

 ןיא .ןשָארג ןדמערֿפ ַא רַאֿפ רעטיצ ַא טימ ןגױצרעד ךיז ןבָאה תורוד

 טלעגדמערֿפ , לגנִיי שידִי ַא סױרַא ךיז טּפַאכ גנולייצרעד ַא סקַאילּפערק ֿבקעי

 ןצנאג א ןעמ טרעהרעד "אקוניד אתוש, רעד ןיא .(481 'מונ) "ןעד םיא טרַא

 .טַײקכעלרע ןוֿפ םענַאב-טלעוו

 .םעלבָארּפ רעד טימ לוֿפ זיא רומַארעטיל-רסומ ןוא הכלה עצנַאג יד

 8 יו דַי רעכעלרע ןֵא ןַײז וצ רערעווש זיא'ס זַא ,טסּוװעג ןעמ טָאה דימּת

 -רסומ ןַײז טימ טָאה סָאװ ,רעװַאנעדיײק שריה-יבצ 'ר ,רעמ ךָאנ .דָיי רעמורֿפ

 טגָאז ,סענעדִיי ןוא ןדִיי תורוד ןוֿפ גנַאגסנבעל םעד ףיא ןעוועג עיּפשמ רֿפס

 זיא טלעג ףױא רכלעוו ,םלעג ןיא טקעטש טייק םורֿפ רקיע יד , :שוריֿפב

 .""םורֿפ טסייה רעד טקידנעטשיב

 ,לטעטש א ןוֿפ עטכישעג א ,ץעדָארַאה : יא ,(תולוגס ןוא םינמיס .ד) םיגהנמ ,ארזע-ךב .ע 9

 .112 'מונ ,ב/176 ,ט"שת ,קרָאיײוינ
 .בנ קרפ ,אק ,ה"סת ,ןיימד טרובקנרו ,רשיה בק 0



 א טלעג ןוא טַײקשידִיי ,ןדִיי

 ןעד ןוֿפ רנייק ךיז לאז --- רסומ-לעב רעדנַא ןֵא םיוא טריֿפ -- םורד,

 מלעג שאד ןעד ,ןגעו שטלעג ןוֿפ ןוט וצ הריבע ןייא ןזאל ןריֿפ רֿפ ערה רצי

 רֿפ שקינ טשייה ןראל רֿפ טלעג ןעד, .""טיטשיב הריבע איד 'נוא טיג רֿפ

 .* "ןראל רֿפ טשייה שד ןראל רֿפ המשנ ןראל

 רָאנ טשינ ןײטשרַאֿפ וצ זיא "רשוע רעטכער ַא זיא רע לטרעוו סָאד

 ןעניז םעד ןיא .ריֿבג רעכעלטנרָא ןֵא ךיוא רָאנ ,ריֿבג רעטסוי רעתמא ןא יו

 ןייא גיניוו ןייא םראיינ רד וזא, :ןײטשּפע לכימ לאיחי 'ר טבַײרש ןוא טניימ

 ,תומלוע ידייב ילא ןבאה ןאק רעד ,זיא רטֿכער ןייא רעוו ןכש לכמ זיא רשוע

 ."המשנ רנייז וצ לאוו 'נוא םיא וצ לאוו ,טלעוו ינעי 'נוא טלעוו איד

 גָאט ןגעװו ךיז טדער סע ןעוו זַא ,ןעקנעדעג דימּת לָאז שטנעמ רעדעי

 תתנ תאשנ ,ךעלרע טלדנַאהעג וטסָאה יצ :הלאש עטשרע יד זיא ןיד ןוֿפ

 * ? הנומאב

 -נכער ןשיטקַארּפ ַא ןוֿפ רבחמ רעד סָאװרַאֿפ ,ןײטשרַאֿפ וצ זיא רעבירעד

 רע יו טקעװצַאב טָאה סָאװ ,וועלהָאמ ןוֿפ ןהאז ןשריה ליצעג םוקילא לכיב

 עניימ ךייא ךיא באה לעחיב שָאד , :"זנכשא ןושלב העצח, ןַײז ןיא טבַיירש

 ...לידנאה םעד ןיא ןיניחער שיוא ןינעק גנירג ךייא טלאז ריא םחאמיג דניירפ

 רַאֿפ טניֿפעג ,"ןיפערט ךילטנייוויג ךיז ןעק שע שאוו םיחקמ איילרעללא ףיוא

 : טרעוו ןשילַארָאמ םעד ךיוא המדקה רעשייערבעה ןַײז ןיא ןענָאמַאב וצ קיטיונ

 יכנאו ,ןלזנ יוה ורבה ול לחמ אלש לכו ,האמ ןידכ הטורפ ןיד יכ תעדי רבכו,

 ןעוועג זיא ױזַא .'"דואמ הז לכ לע םירעטצמה םיברב יתרכהו יתיאר יניעב

 טמעטָאעג ןעמ טָאה טַײקכעלטנרָא ,ערעֿפסָאמטִא עשיטע עשירחופ יד זליֿפַא

 סעמַאמ רעד טימ ןגױזעגנַײא טושּפ טָאה ןעמ .םורַא טֿפול רעמורֿפ רעד טימ

 .ןשָארג ןרשּכ א טימ ןבעל וצ שטנווװ םעד ןוא טלעגדמערֿפ רַאֿפ רעטיצ םענעי ךלימ

 עמש תאירק םַײב טכַאנ עלַא זַא ?שרעדנא ןַײז טנעקעג סָאד טָאה יו

 ןַײז הדוותמ ךיז ןוא "לודגה יודיו, םעד ןגָאז ןעמ טגעלֿפ ,ףָאלש ןרַאֿפ ןענעייל

 ךיא ,, זַא וליֿפַא ןוא "טלעגדמערפ טנקיילג בָאה, ,"טלעגדמערפ ּתבנניג בָאה ךיא,

 ."םיוג ןופ טנעה ןיא דלעג שרבח ןיימ טרפנעג רביא בָאה

 ,שטַײטײרֿבע טימ רוזחמ ַא ןיא טנװַאד ןעמ ןעוו גָאט וצ טנַײה ךָאנ

 תוררועתה, יד ןיוש .םישוריּפ ןוא רסומ-ירֿבד יד ןיא םילשמ-טלעג ןעמ טניֿפעג

 האוֿבּת ןוֿפ םירחוס עסיורג, :לשמ ַא טימ ןָא ךיז טבייה "פ"כהוי תלפת ינפל

 ּוװַא טלעג ףיא ןעַײל ייז ,רָאי ץנַאג ַא ּפעק יד ןעײרדרַאֿפ סָאװ (עדיירטעג)

 ןֿפױק ןוא טלעג עטגײלעגנַײא ,עשמותי ןוא עשנמלַא ,טלעג עמערא ,ןעמוקַאב ייז

 ָאד .ב/בק ,ד"סת ,ןײמד טרופקנרפ ,אבה םלועל רשיה ךרד ,ןײטשּפע לכימ לאיחי ר 41
 ,"טײטשַאב טרָאװ א ,טײגרַאֿפ שטַאּפ א, : טרָאװכירּפש ןרַאֿפ םרָאֿפ עכעלכַארּפש יד רימ ןבָאה

 .א/הצ ,טרָאד 42
 ,(אל ,תבש) הנומאב תתנו תאשנ ול םירמוא ןידל םדא ןיסינכמש העשב 3

 .ע"קת םורַא ,רָאי ןָא ,בולהאמ ,גנונחער דלאג ןדליג 4

 ףיוא ךיוא יודיװ ישורג איד טלעטשיג רימ ןיבאה םג ...ותטמ לע עמש תאירק רדס 5
 םעד רפ טכאנ רד ףיוא ילא ןייז הדותמ לאז שנעמ רכילטיא זא שטײט ףיוא נוא שדוק ןושל
 סעבַאגסיוא ערעדנַא ןוא עקידרעירֿפ ןגעװ .פ"קת ,(דנַאלסור ןיא טקורדעג) טרָאקורד ןָא ...ףאלש
 .אעוו 'ב ,ךארּפש עשידיי ןיא הרעה ןַײמ ןעז ,ןענעײל עמש תאירק ןוֿפ



 ריֿפנַײרַא אאצו

 ןייא ףױא ןבַײלק ייז זיב ,ןסַאמ עסיורג זַײװכעלסיב עדיירטעג ןוא ןעמיוז ףיוא

 עדמערֿפ ךַָאד זיא האוֿבּת יד ןוא ...ןסַײרּפ ךָאנ ןקיש קעװַא עצנַאג ַא ףיש

 ןעמענ ןעמ ףרַאד רתויב, :הליענ רַאֿפ רסומ ַא טימ ךיז טקידנע ןוא ."טלעג

 ןדמערֿפ ןייא ןוֿפ ןקינייר וצ ךיז ,הליזג ןוֿפ ןוע םעד ןטכיררַאֿפ וצ ךיז ףיוא

 זיא רע ןוא תוריֿבע עלַא סלַא רעמ גרטקמ זיא לזנג ןוֿפ ןוע רעד ןעד ,ןשָארג

 ." "טָאג רַאֿפ ןײגֿפױרַא טינ ןלָאז ייז סָאד ,תוליֿפּת יד ֿבּכעמ

 ןייק ָאטשינ זיא טלעג סמענעי ןוֿפ טרּפ םעד ןיא זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ

 עשִיוג ןוא ץעשידִיי ןשיווצ ,דִייײטינ ןוא דָיי ןשיווצ תודהיה-רסומ ןיא קוליח

 לַײװ ,רעברַאה ךָאנ סָאד זיא ,יױג ַא ןָא טריר סע ןעוו ,טרעקרַאֿפ .טלעגדמערֿפ

 לארשי לזגמ יוגה לזג רומח, :קיטליג זיא ָאד ןוא ,םשה לוליח טימ טקעמש סע

 ." "םשה לוליח ינפמ

 רעד ןיא רעטַײװ טכַארבעג טרעוו סָאװ ,הׂשעמ יד זיא רָאג זיב קידנריר

 .ןגעמרַאֿפ ץנַאג ןַײז ןוא רעדניק ענַײז ןרָאלרַאֿפ טָאה סָאװ דיי א ןגעוו ,עידוטש

 ,ןבעגעגוצ ךָאנ ןוא לרוג ןרעטיב ןַײז ןגעוו דיסח ַא רַאֿפ טגָאלקעג ךיז טָאה רע

 ןָאטענּפָא יו םיא ןוֿפ ךיז טָאה ,רעטעברַא ןשַיױג ןַײז ןוֿפ טוט םעד טניז זַא

 טָאה "?טלעגטכערמוא ּוטסָאה רעמָאט :הלאש םדיסח םעד ףיוא .החלצה יד

 טֿכער ןוא ןשנעמ םנייק גאט יניימ ילא באה ךיא :ןעוועג הדוותמ ךיז דיי רעד

 .טֿכאמיג תועט םיא באה ךיא ,ןאטיג טֿכער ןוא ךיא באה יוג םעד טראיינ ,ןאטיג

 םינ ךא יג םנייא ףראד ןמ ,טֿכעריג זיא טאג :טגאזיג דיסח רעד טאה וזא

 ןוא ױג םנייק ףראד ןמ .ןמוק וצ שילא שאד ריד זיא םורד .ןומ טֿכער ןוא

 .(םלעגשלַאֿפ :ךיוא ל"גפ ;טלעגטכערמוא : ןעז) "ןוט טֿכער

 ןבױא רעד ןיא ארמימ רעדנַא ןַא םצעב טרירטסוליא סָאװ הׂשעמ א

 ינפמ ול רפכתמ וניא תמו ול עבשנו יוגה תא לזוגה, :אתפסות רעטנָאמרעד

 ."םשה לוליח

 קישטלעוו יו דיי ַא ןסקַאװסױא טנעקעג טָאה ץיצידַארט  ַאזַא ןיא רָאנ

 ךָאנ קינװָאקלָאּפ ןשיסור ַא ןבעגּפָא טימ ןעוועג םשה שדקמ טָאה סָאװ ,סלאיחי

 מָאה רע סָאװ ,לבור טנזױט טכַא ,טלעג טימ לקעּפ ַא רָאי ןציירד-ףלעווצ א

 .המחלמ רעמירק רעד ןיא ןײגקעװַא ןרַאֿפ ןודקּפ א ןזָאלעג םיא ַײב

 --- קינװָאקלָאּפ םוצ סלאיחי קישטלעוו טגָאזעג טָאה --- ריא טָאה טָא,

 רעַײא זיא םע .ןרָאװעג םרירעג טשינ זיא סע ,טלעג יד זיא ָאד .טעקַאּפ רעַײא

 *"! טלעג רשּכ ןגייא רעַײא .סנגייא

 סימֹור לאונמע ןוֿפ עזַארֿפַארַאּפ ַא ןַײז לָאז ,לאוננמע רפס ןשידִיי ןיא

 בורג א ןגעו הׂשעמ עשימעלָאּפ עכעלטסירקייטנַא ןַא ךיז טניֿפעג ,ןדעהו תפוּתה

 ןזָאלעגסױא סעבַאגסױא עקידרעטעּפש יד ןיא) "(יקלאה ןבל) עשר םעד, רַאֿפ

 ""ןעמוקעג ןיש זיא הישמ טגָאזעג טָאה, סָאװ ,(רעטרעוו ייווצ עטצעל יד

 -רַאֿפ ךיא טרעוו -- ("ןעמוק טשינ טעוװו חישמ זַא, :טרירוזנעצ רעטעּפש)

 !"טלעגדמערֿפ ףיוא טסע, רע זַא ,תוריֿבע עברַאה רָאג יד ןשיוװצ טנכער

 הׂשעמו םירקי םינינּפ טוקליו לארׂשי תיב םשב שטײט ירבע שוריּפ םע וב לכ רוזחמ 46

 ,ןטיבעג גיילסיוא .ינַאּפמָאק גנישילבָאּפ ורביה ,רָאי ןָא ,קרָאיוינ .רוּפכ םוי .זנכשא חסונ .ספלא
 ,ןאמכ ,ב/ גי ,תורוכב ;אלא ,ב/זפ ,אעיצמ אבב תופסות ןיא ךיוא ל"גפ :י ,אמק אבב ,אתפסות 7
 .108--94 ,1926 ,קרָאיינ ,ןעװַעג ןיֵא לָאמַא ,וָאלעּפָאק י 8



 עוו טלעג ןוא טַײקשידַיי ,ןדָיי

 משינ ןיא הׂשעמ רעד ןוֿפ לייט ןטצעל םעד ןבעגרעביא ָאד רימָאל

 :גיילסיוא םענעטיבעג ַא םימ רָאנ ,טנַאירַאװ ןמרירוזנעצ

 .ןזָאלעג ליומ ןַײז םיוא טרָאװ םוג ןייק לָאמנייק טָאה עשר רעד

 םָאה רע .(ֿבזּכו רקש) רַאֿפ ןטלַאהעג רע טָאה לארׂשי ןוֿפ הנומא יד

 ןוא טַײל ףיוא ֿבירב עשלַאֿפ ןגיוצעגסיוא טָאה ןוא ןזעוועג המרמ טַײל

 ןוא .ןלָאצַאב םיא לָאז ןעמ זַא ,תבש םוא ןעגנּוװצעג אקווד ייז טָאה

 טלָאװעג טָאה רע .(רועב ןב םעלב) יװ זַא טָאג ןא טרעטסעלעג טָאה

 טַײל ןענַאטשעגנָא זיא רע :ןטיברַאֿפ רעטעּפש) ןטלעשרַאֿפ לארׂשי יד

 זייב ליֿפ טדערעג טָאה רע .טלעגדמערֿפ ףיוא טסע ןוא .(ןבעל רעייז ףיוא

 ."ןעמוקעג ןיוש זיא חישמ טגָאזעג טָאה רע .חישמ ףיוא ןוא טָאג ףיוא

 א ןעוועג לָאמ עלא ןענַײז ןדִיי זַא ,ןריזילַאעדיא ןוֿפ טַײװ ןענַײז רימ

 טשינ ךָאד ןעמ טלַאװ ,לַאֿפ רעד ןעוועג סָאד טלָאװ .םיקידצ ולוּכ ןוֿפ קלָאֿפ

 ןגעוו םורֿפ ןוא טוג ןַײז וצ ןרעמַאה ליֿפ ױזַא ,ןרסומ ליֿפ ױזַא רדסּכ טֿפרַאדַאב

 .אתוֿבר ןייק ןעוועג טשינ ןשטנעמ עכעלטנרָא ךָאד ןטלָאװ ;רשוי ןוֿפ טלעג

 ןוֿפ םינֿפלו ינֿפל ןריֿפנַײרַא זדנוא לָאז טָאדקענַא ןַא זַא ,לָאמַא גונעג

 -ץנּפָא ךיז טָאה סָאװ ,ֿבר ןסיוועג א ףיוא טלייצרעד ןעמ .םעלבָארּפ רעזדנוא

 טםימ ארתאד ארמ רעייז וצ ןענַאטשעגוצ ןענַײז םיתב-ילעב יד .תונבר ןוֿפ טגָאז

 ײלרעלאי :טרעֿפטנעעג ֿבר רעד טָאה .ייז טזָאלרַאֿפ רע סָאװרַאֿפ ,תולאש

 ,ןגערֿפ ךימ ןעמוקעג טשינ ךָאנ זיא רענייק רָאנ ,ןגערֿפ ךימ ןעמ טמוק תולאש

 ."רערשּכ ַא זיא טנידרַאֿפ רע סָאװ לבור רעד יצ

 דיל ַא ןיא רעזנוצ םוקילא ַײב ןיוש רימ ןעניֿפעג םעד ןוֿפ גנַאלקּפָא ןא

 : קירוצ רָאי םרעדנוה טםקנוּפ ,1888 ןבירשעג

 ,תולעמ יד רָאג טָאה לבור ןַײד רָאנ

 ,טסיזמוא ריד ַײב זיא סרֿבח ןַײד

 -קורד טױל .דומח א ...שטייד ףוא שדוקה ןושל ןוֿפ ןזעװעג קיתעמ ...לאונמע רפס 49
 .קעטָאילביב-רַאנימעס ןיא יזקע .טרירוזנעצ טשינ .28 ז"ז ,טֿפירש ר"וצ ,24  ,ה"סקת ,גרעבמעל : םינמיס
 ןזװעגנָא רָאנ טשינ רימ טָאה ןַאמרעביל םייח 'ר .ץיטָאנ עשיגָאלָאילביב ַא טנידרַאֿפ לכיבסקלָאֿפ סָאד

 .סעבאגסיױא ץעטרירוזנעצ אצמנב ןענַײז סע זַא ,שיֿפַארגָאילביב טקרעמַאב ךיוא רָאנ ,רוקמ ןֿפױא
 -הכולמ רעדַארגנינעל ןיא 'זקע ןַא יּפלע גרעבניצ לארׂשי לאונמע רפס םעד ןביושַאב טָאה רוצקב
 וצ ךָאנ טיג ןוא "ה"י ןטנצכא ףוס ןיא טקורדעג זיאס ןַא; ,רעשמ ןזיא רֶצ .דומח א .קעטָאילביב
 ,ט"פרת ,ענליװ ,ןטפירש עשיגָאלַאליפ) "עבַאגסיױא עטשרע יד טינ קֿפסײלב זיא סע" : הרעה ןַא ןיא
 ,1935 ,ענליװ ,ןדי ַײב רוטארעטיל רעד ןופ עטכישעג יז :ןַײז ןיא ןַײװלײט ןַײרַא .184--181 ,וװ
 ,טשינ רעדָא רעטרירוזנעצ א זיא יזקע ןַײז יצ ,ןסיװ וצ רעװש זיא גנובַײרשַאב סגרעבניצ ןוֿפ .(234-233 ,עו

 יד טגנערב רע .(425:424 ,(1931) ! ,רעטעלביאװי) ןקירד ַײרד טנכײצרַאֿפ טָאה יקצולירּפ חנ
 ךיוא טגָאמרַאֿפ ָאװִיי .קעטָאילביב רעשטיװַאבויל רֶעד ןיא ךיוא יזקע ןַא .ה"כרת .עשיַאװ עבַאגסיוא
 סָאװ ,רעש ןֿפױא זַײרג םעד ןָא רעבָא ,(ח"לרת : עליה רעד ףיא) 1878 ענליװ ןוֿפ עבַאגסױא יד
 טימ רָאנ ,תויתוא עטעֿביתּכעג טימ טשינ טצעזעג ןוא (1878 םוקמב 1788) 'וקע סיקצולירּפ ןיא
 זַא ,סיא טמוק ,תועט ןײק טכַאמעג טשינ טָאה יקצולירּפ ביוא .דוקינ טימ ןוא תועבורמ תויתוא
 !סעבַאגסיוא ייװצ (1878--ח"לרת) רָאי ןייא ןיא טקורדעגּפָא טָאה רעקורד רעבלעז רעד

 -אדױסּפ ,דומח א (2 .ה"סקת ,ֿבוֿבל (1 : ןקורד רָאּפ ַא ךָאנ ןלײצֿפױא ךיז טזָאל עלַײװרעד

 ,ןענהוקטדיא (3 .הֹׂשעמ עצנַאג יד טלעֿפ ,16 ז"ז ,12  ,דוקינ טימ תועבורמ תויתוא .םַאדרעטסמַא
 תויתוא ,32 ז"ז 16 ,סעקניצ רעבעגסױרַא ,ץמ קורד .1879- ט"לרת ,ענליװ (4 44 ןעז 3
 ןענהוקטדייא ןוֿפ קורדרעביא ןַא זיאס זַא ,שיסור ףיוא ןזיװעגנָא רעש ןֿפױא .דוקינ טימ תועבורמ
 ןוא ח"לרת ץנליװ ,ה"כרת עשרַאװ סעבַאגסױא יד .(קעטָאילביב רעשטיװַאביל ןיא 4 ןוא 2) 3
 ,םייונש עכעלכַארּפש עקיטכיװ טשינ ץוחַא ,שיטנעדיא ןענַײז ט"לרת



 ריֿפנַײרַא אאצווו

 תולאש ןעמ טגערֿפ לֿפעל ,ךעלּפעט ףיוא

 .* טשינ לָאמנייק לבור א ףיוא

 :ןײלַא רעזנוצ טשטַײטרַאֿפ רעטעּפש ןרָאי טימ

 ,עלַײװ עלא ןעמ טמוק לֿפעל ַא טימ לּפעט ַא ףיוא

 ? הלאש ַא לבור ןֿפױא ןגערֿפ ןעמ טלָאװ ַײכענ

 ? ץכעקעג יד יו רעֿפײרט ךָאנ לבור רעד זיא רעמָאט

 ? ץכערק ַא יצ רערט סמענעי ןענַארַאֿפ ָאד זיא רעמָאט

 .(צ 'רטס ,קדנס רעד)

 ,טקַאֿפ רעד םדער ,תונוממ ןיא ןעוועג לָאמַא ןענַײז םינבר רהזנ טַײװ יוו

 ,רילעה ןַאמּפיל בומט םוי 'ר יו ,תולהק עטמירַאב ןוֿפ םינבר עסיורג וליֿפַא זַא

 ןענַײו ,"מ רעד ,ל"נפ יקה לאומש ר"ב דוד 'ר ןוא ,בומ םוי תופפוּת רעד

 ןַײז הנהנ טלָאװעג טשינ ןבָאה ייז לַײװ ,םיכירכּת עדמערֿפ ןיא ןברָאטשעג

 .י" טלעג קידרשוי ןייק טשינ ןוא תונּתמ ןוֿפ

 הלגמ זיא ,םיא ןוֿפ ץלַא טכַאמ ןעמ סָאװ ,סיוא עקַאט טעז לבור רעד יו

 -ירק ףרַאש טָאה סָאװ ,ןרָאי רעקיצכַא יד בױהנָא ןוֿפ טסיצילבוּפ רעמינָאנַא ןא

 רעד, :טַײצ רענעי ןוֿפ ןבעל ןשידִיי ןיא ןעגנוניישרעד עוויטַאגענ יד טריקיט

 ןענַײשרַאֿפ ףרַאד שטנעמ רעד רָאנ ,ןשטנעמ םעד ןענַײשרַאֿפ טינ ףראד לבור

 םסייה סָאד ,"לבור, ןעמָאנ ןייא טימ ןֿפַאשַאב טסיא לבור רעד .כ"ור םעד

 :ןעמענ םֹורתי רע טָאה רעדייל רָאנ ,ןבַײלב רע ףרַאד ױזַא ןוא ,לבור רעכעלרע

 -ונעגקעװַא ,לבור רעטרעּפסַאקעג ,רעשלַאֿפ ,רעטלדניוושעג ,לבור רעטץעוונאגעג

 רעייז ןשטנעמ ןוֿפ זיא םע !ךַא ,לבור רעתונמלַא ,לבור רעשימותי ,לבור רענעמ

 -רַאֿפ ןוא ןעמָאנ ןייא טימ ךַאז עכעלרע ןא ,ךאז ענייר א ןעמענ ,טכערמוא

 = "ןעמענ ךס ַא טימ םיא ןצומש

 ? טלעג-רשּכ זיא סָאװ

 ןוא .שרדמה-תיב ןשידיסח ןיא ןעוועג ןד ןעמ טָאה הלאש רעד ןגעוו

 'ר ןוא סהֵרׂש בייל 'ר ,רעצערָאק סחנּפ 'ר -- תודיפח ןוֿפ ןלַײז ַײרד ? רעוו

 .רעװָאקמעּפעש ןושמש-בקעי

 ץשידיסח ַא ןבָאה ליוו --- טסעומשעג ןבָאה ןוא ןסעזעג לָאמַא ןענַײז ייז

 רעד .תוער תוריזג םּתס ןוא הניכשה תולג ,תורצ ץשידִיי ןגעוו --- הרֹוסמ

 ןלעװ רעמָאט ,טַאהעג ארומ ןבָאה ייז ןוא תוֿבצע ןעוועג םרוג טָאה סעומש

 ּפָא ךיז טֿפור ,הריֿבע רדגב זיא סָאװ ,הרוחש-הרמ  ַא ןיא ןלַאֿפנַײרַא ךיוא ייז

 וצ ידּכ ,ש"יי ןֿפױק ןלעוו רימ ןוא ןבעג לָאז טלעגירשּכ טָאה'ס רעוו :רענייא

 .המשנ רעד וצ ןוקיּת ַא .החמׂש לסיבַא ןבָאה

 רעדעי .טלעג-רשּכ ןגעוו חוּכיוו א ַײרד יד ןשיווצ ןבױהעגנָא ךיז טָאה ָאד

 טלעג ןַײז סָאװרַאֿפ םעט א ןבעגעגנָא טָאה ןוא ןוקיּת ןֿפױק טלָאװעג טָאה

 .רשּכ זיא

 .7 ירטס ,א/212 ,1928 ,קרָאיײוינ ,רעדעיל 0
 ושע רשאכ תוקּפּתסהה תדמ ול אהיו רשוי לש וניאש ןוממ ןמ םדא קחרי ןככ 0

 ןבוט םוי תופסוּת| ט"ית לעב ןואגה תמשכ ןרשוקלע) לארשי 'ר ברה יל רפיסו .יינושארה וניתובא
 לעב ןואגה תמשכ יתעמש ןכו .אקארקב ד"בא היהש ףא ןיכירכּת ול תונקל תועמ וירחא חינה אל

 רשוי לש וגיאש ןוממב םהידי וטשפ אלש םושמ הז לכו בובל ק"קב ד"בא היהש ןבהז ירוט} ז"ט
 (ב/ד ,ה"עת ,האיציניו ,םיטוקל ירובח ,תוילגרמ גילעז) תונתמ םהל ןתיל

 ,14 ,ג"מרת ,עשרַאװ ,רעדנעזייר רעד ,ןיזרד ןיזר הלגמה 1



 אאוא תולוגס ןוא תויׂשעמ ,םילשמ

 ןוֿפ טלעג"תונייד סָאד טשינ זַא ,ןבילבעג ייז ַײב זיא'ס ,ורמגו ונמנ
 עתמא זיא רעצערָאק סחנּפ 'ר ןוֿפ טלעג"וידּפ סָאד טשינ ,ֿבר רעװָאקטעּפעש
 סָאד ,ןדַיי א ןוֿפ ןעמוקַאב טָאה סהרׂש בייל 'ר סָאװ הֿבדנ ַא רָאנ ,טלעג-רשּכ
 .* טלעג-רשּכ זיא

 טרעֿפטנערַאֿפ ,ױרֿפ ַא ןוֿפ לױמ םעד ךרוד ,הלאש יד טָאה תודגנתמ
 :רעכעה

 ,סָאד זיא -- עמַאמ סעשָאוהי טגָאזעג טָאה -- טלעג עטסרשּכ סָאד,
 .""הכרב סטָאג ךרוד ןוא ימ סנשטנעמ םעד ךרוד דרע רעד ןוֿפ טמוק סָאװ

 1ז

 תולונס ןוא תוישעמ ,םילשמ

 עידוטש רעד ןוֿפ םיכרע עסיוועג ןטכַײלַאב ךיא ליוו לטיּפַאק םעד ןיא

 .סעגַאלַײב-בָאגוצ ערענעלק רָאּפ ַא טימ

 םטקעגראה .א

 ךיז ןענעק רימ .עיֿפַארגָאנָאמ עקידמטרּפ ַא טנידרַאֿפ דָאב עשידִַיי יד

 טניימעג לָאמַא טָאה דָאב יד יווװ עיצוטיטסניא ַאזַא סָאװ ,ןלעטשרָאֿפ טשינרָאג

 .ןבעל ןשידִיי ןיא

 "טָאטש רעצנַאג רעד ןיא םערַאװ טרעוו ,דָאב ןיא טצייה ןעמ זַא,

 ַא ךיז טגָאז ץחרמ ַא ןוֿפ , .לטרעוו שידִיי ַא ןבָאה ליוו --- (2 דָאב ,ןייטשנרעב)

 טליֿפ דָײ א סָאװ ,םעט םעד, -- עלעדנעמ יּפילע -- "ּפָא טשינ לָאמנייק דָיי

 תֹועסמ , ,9 'ב ,קרעװ עלַא) "ןליֿפ טינרָאג ןושלו המוא ןייק סע ןעק ,דָאב ַא ןיא

 .(105 ,1928 ,עשרַאװ ,"ישילשה ןימינב

 ןוא טעטש, עשידַיי ענענַאטשעגּפָא עליטש יד טבַײרשַאב ץרּפ .ל .י

 בלַאה ,רעמינּפ עדימ עכיילב טימ, םורַא ןשטנעמ עליטש יד ןוא "ךעלטעטש

 ןעמ טעז טלָאמעד !דָאב ןיא טצייה ןעמ זַא -- רעסיוא ,ןגיוא ענעשָאלרַאֿפ

 ךעלמעזעב יד טימ ,ןקילב עקידנעמַאלֿפ טימ ןֿפױל ,ךיז ןלַײא ןשטנעמ לָאמַא

 .(82 ,18 'ב ,קרעװ עלַא) "! טבעל סע -- טנעה יד ןיא

 ןוא רעבַײרש-תונורכז ַײב סָאװ ,ןרעדנווװ וצ טשינרָאג ךיז זיא רעבירעד

 .: טרָא רעדנוזַאב ַא דָאב יד טמענרַאֿפ ןבעל ןשלטעטש םעד ןוֿפ רערעדליש

 רעד) רעדעב א טימ ֿבר ַא ןגעװ ךיז טדער טרָאװכירּפש ןשידִי ןיא

 ןייא ןיא (רעטַײל ןכעלטֿפַאשלעזעג םעד ןוֿפ לּפַאטש רעטסקירעדינ ןוא רעטסכעה

 רעדעב רעד ךיז טלַאה ,רעדעב םעד טימ ךודיש ַא טוט ֿבר רעד זַא, :םעטָא

 ,רַָאי ןָא ,ביבא:לת ,הינש הרדס ,תודיסחה ראב :ןיא ,"רשכ ןוממ, ,ןַאמנייטש רזעילא 2

6---298, 
 ,308 'מונ ןעז 3
 יבצ :ןרעװ טנכײצרַאֿפ ךָאנ ָאד לָאז ,אֿפוג ךרע ןיא םירוקמ עטנָאמרעד ןיוש יד רעסיוא 1

 ;53:449 ,א"סרת ,אשראװ ,רודל רודמ ,"ץחרמה תיבפ ,"ץחרמה תיבו שדקהה, ,ץישפיל'פלאק שריה
 ,"ץחרמ ןיא, ,םיובטלא שרעה ;34:20 ,1945 ,קרָאיװינ ,טכיל עקידנענערב ,"דָאב ידא ,לַאגַאש ַאלעב
 .164:155 ,ן"טשת ,סערַײא:סָאנעוב ,לטעטש ןַײמ



 ריֿפנַײרַא 8

 "רעדעב ןטימ ןטלַאה ןעמ זומ ,ֿבר ןטימ ךיז טנירק ןעמ זַא, ;"'ֿבר ַא רַאֿפ

 .( ,ּפ ֿבר ,ןיימשנרעב)

 ןרָאװעג זיא ןוא להק ןוֿפ רעטלעטשעגנָא ןא ןעוועג זיא רעדעב רעד

 ,םיטחוש ,םינייד ,םינבר יד םימ ןעמַאזוצ שדוקיילּכ עקירעביא יד יו ןבילקעגסיוא

 .(36-19 4 ,323 ,אקארק תונקּת) םישמש ןוא םידמלמ ,םינזח

 -עג רעטלע רעד ףיוא טָאה רע זַא ,ןרעגייא אביקע 'ר וצ טבַײײרש ןעמ

 ! רעדעב ....ַא ןרעוו ןוא ,טַאהעג טנַײֿפ טָאה רע סָאװ ,תונבר ןוֿפ ןגָאזּפָא ךיז טלָאװ

 זיא ןזױּפ ןבעל לטעטש א ןיא זַא ,ןרָאװעג ריֹוועג רע זיא לָאמ ןייא

 -עג טָאה סָאװ ,רעטכָאט ןַײז וצ ןבירשעג רע טָאה .רעדעב רעד ןברָאטשענ

 ןיא ץחרמ םעד םיא רַאֿפ ןגירק ןטעבעג יז ןוא ווירב ַא ,לטעטש םענעי ןיא טניֹוװ

 .מ) ...הסנרּפ ערשּכ א ןבָאה ענַײז ןרָאי עטצעל יד שטָאכ ליוו רע ,עדנערַא

 .(108 'מונ ,70 ,ח"פרת ,קרָאירינ ,טליײצרעד טלעוו יד ,ןָאסּפיל

 .הוקמ ןוא דָאב ןגעװ סעיצַאלגער רימ ןעניֿפעג תונקּת ייר א ןיא

 ןיא טייג דָי א בױא זא ,ןעוועג ןקתמ ןעמ טָאה תונקּת רעװעקָארק יד ןיא

 ,ןאמ ןייא , :ןַײז חּפקמ טשינ רעדעב ןשידִיי םעד ךָאד ןעמ לָאז ,ץחרמ ןשַיױג

 רמוש ןייז רדוא רידעב ןעדוי םעד לאז רעד ,םױג לש ץחרמב טיג אד רע

 'ב םנק בייה רע זיא ,טינ שרע טביג ;{גניליש} ל"פמ ןייא ןייז ןתונ םדוקמ

 "םױנ לש ץהחרמב ןינ ןירעט םינ ללכ ןלוז םינטקו םילודג םירוחב .יילודג

(940, 9 68). 

 טָאה (1795) ו"נקת רָאי ןוֿפ טַאטשנזַײא ןוֿפ םעיצַאלונער-הווקמ יד ןיא

 1 4 הווקמ עץצנַאג ןייא ןופ אבהלו ןאכמ טזיא חקמ רעד, :טמיטשַאב ןעמ

 -כַאװ) "12 אז ץחרמ ןייא ,18 אז ליסעק ןייא ,30 אז יבלה ןייא ןופ

 .('ו ןמיס ,154 'מונ ,181-178 ,ןיימש

 ןזַײרּפ טנַאמרעד ןרעוו (878-377 ,122 ,97 'מונ ןעז) אֿפוג םיכרע יד ןיא

 ךָאנ ,טרָאד ןעעז רימ יו ,טַײלעמץרָא רַאֿפ זיא סָאװ ,ץחרמ ןוא הווקמ רַאֿפ

 -נרעב) "ךַײלג עלַא ןענַײז דָאב ןיא , סרוג זיא למרעוו ַא שטָאכ .ליֿפוצ ןעוועג ךיוא

 לאקזחי ,אלימ .ןסַאלק ןוֿפ הציחמ א ןעוועג ךיוא טרָאד תמאב זיא ,(4 דָאב ,ןייטש

 -טָאר ןימ ַא טליּפשעג , טָאה סָאװ ,ריֿבג רעצינעמַאק ַא ןוֿפ טלייצרעד קיטָאק

 ןטימ ןיא ןצייה וצ ,געוװ ןוֿפ קידנעמוק ,ןעניגרַאֿפ ךיז טנעלֿפ רע ,"עלָאר דליש

 האנה עלַײװרעד ןיוש ןבָאה ערעדנַא סָאװ ןוֿפ ,דָאב יד ןיײלַא ךיז רַאֿפ ךָאװ

 א ךױא 09 'ז ףיױא טרָאד ;90י99 ,ו ,ג"ערת ,עשרַאוו ,תונורכז ענַײמ) טַאהעג

 ,(דָאב רעצינעמאק רעד ןוֿפ ננובַײרשַאב

 8 ןעוועג זיא ץחרמ ןיא ,גָאטנכָאװ ַא ,ךָאװטימ ןטסָארּפ א ןיא ןייג וצ

 םייסמ זיא דיי רעגָארּפ ַא יװ לַאֿפ םעד ןיא זיא שיטסירעטקַארַאכ .םוסקול

 תבש םוג טימ רעד , :ף"ש וילסכ ו"ט קיטַײרֿפ ןבירשעג ,שינעלַײײא ןיא ווירב ַא

 "שדוק תבש דובכל ןיג ץחרמ םיא בעל לאירבנ טימ זומ ראי הטשנעביג 'נוא

 ווירב ףוס ,706ז50/6 17:0010116/6 םג5 660 6//16 1619 ,42 ,ןײטשכַאוװ-ױדנַאל)

2). 

 ערעייז רענעמ יד :סליח-תשא עקילָאמַא יד ןגעװ קיד .מ .א טבַײרש

 םוא רָאנ ןעמָארק יד ןיא ןזַײוװצנַײרַא ךיז ןגעלֿפ ייז ,םידמול עמערָא ןראװ

 ןטרַאװנַא גונעג ךיז ןנעלֿפ ןוא רעבַײוװ יד ַײב ןטעב וצ טלעגדָאב םוא קיטַײרֿפ



 אאאו תולוגס ןוא תויׂשעמ ,םילשמ

 -ירעמַא) ַײרעלדיז טימ ןוא תוללק טימ ךיוא סָאד ןוא ,ןעמוקַאב סע ןגעלֿפ יז זיב

 .(הרעה ןיא ,ּפפ ,ו ,ט"נרת ,ענליוו ,עטכישעג רענַאק

 ךָאב ןיא ןדִיי טֿפור סָאװ ,לגנִיי שידִיי ַא ןוֿפ לדליב ַא ךיוא ןבילברַאֿפ

 .(44 'מונ ,52 לװָאט ,1950 ,ענליוו ,ןליוּפ ןיא ןדיי ,ןַאבַאלַאב ריאמ) ןַײרַא

 -וא ךיז ןזָאל -- שטיװָאצַאק רסיא לארׂשי טבַײרש --- םידיננ יד ןוא,

 םעד ךיוא רָאנ ,ייז ןעמענרַאֿפ שרדמה-תיב ןיא חרזמ םעד רָאנ טינ .ןליֿפ םומעמ

 םינ ךיז ןשַאוו ,םיצירּפ יד יוו ױזַא ךיז ןציז ייז ּווװ ,לידֿבהל דָאב ןיא ןָא ןביוא

 ןעז ןעמ ןעק טּפיױוהרעביא ןוא ,ןכַאזטלעוו ןגעוו ךיוה ץנַאג ןדער ןוא טּפַאכעג

 ךיז טסַײמש ןאמערַא רעד .ךיז טמעזעב ןעמ ּוװ ,לָאּפ ןֿפױא טַייקטיײרב רעייז

 לסיבַא סע טנֿפעעצ דיגנ רעד ןוא ,טייהרעליטש ךיז טעשטכערק ןוא טעקיוא ןֹוא

 יד יו ךַײלג ,'וה-וה-וה ,ַאה-ַאהיַאה, :תולוק ץדליוו טימ טַײרש ןוא עבמעג א

 ,ייז ןענידַאב רעדעב רעד ןוא שמש רעד רָאנ טינ ןוא .ענַײז זיא טלעוו עצנַאג

 גיצכעז) "דוֿבּכ סױרג ּפָא ייז ןביג ןוא ייז םורַא ןצנַאט טַײלעמערָא עלַא רָאנ

 .(7 ,1924 ,קרָאיײינ ,ןעבעל רהָאי

 הֿפינה יד ,דָאב ןיא ץכעריֿפ יד זַא ,ֿבר ַא ןוֿפ גָאז א וצ טבַײרש ןעמ

 -םיוא לכׂשה-רסומ ַא ןרָאי עגנוי יד ןיא םיא רַאֿפ ןעוועג ןבָאה לָאז ,רעדעב ןוֿפ

 בָאה ךיא ,ֿבר ןייק ןרעוו טלָאװעג טינ בָאה ךיא , : ןבעל ןיא געװ ןַײז ןבַײלקוצ

 ןיא םידיגנ יד ןענעֿפנח ןֿפרַאד ןוא ֿבר ַא ןַײז ךיא לָאז וצָאװ ,טכַארטַאב רימ

 ןוא ןַײרַא טמוק רענייא יו ךיא עז ,ץחרמ ןיא ךיא ץיז םויה יהיו ?לטעטש

 רעד יו ךיא עז רעטעּפש סָאװטע .םיא רַאֿפ קעװַא ךיז טלעטש רעדעב רעד

 ,ךיא גערֿפ .ןגרַאמ-טוג ןטיירב א םענייא טגָאז ןוא ףיוא ךיז טלעטש רעדעב

 {דוֿבּכ ליֿפ ױזַא וצ ייז טלייט רעדעב רעד סָאװ ,ןשטנעמ יד סָאד ןענַײז רעוו

 םינ וליֿפַא ןלָאצ ייז .םיריֿבג עשימָאטש יד ןענַײז סָאד :רימ ןעמ טרעֿפטנע

 ךיא בָאה ,ױזַא ביוא .ייז טֿפנח רעדעב רעד רעבָא ,ערעדנַא יו טלעגדָאב רעמ

 טֿפנח רעדעב ַא בױא -- ןבעגעגוצ ֿבר רעגנוי רעד טָאה -- טכארמעג רימ

 ןופ ,ןילרב ריאמ ברה) ..."ֿבר ַא ןַײז רעסעב ןיוש ךָאד ךיא ןעק ,םיריֿבג ךיוא

 .(529 ,וו ,ג"צרת ,קרָאיײוינ ,םילשורי זיב ןיזָאלָאװ

 םַײב} םיא ַײב טָאה דָאב יד, זַא ,טגָאזעג טָאה םירֿפס-רכומ .עלעדנעמ

 ךַאנ ןעגנַאנעג זיא ןילַא רע ןוא ."ץעיגילער ןַײז טםימ תוכַײש סיורג ַא ןדַײ

 לעדוי ןַײז ןיא טמוק עלעדנעמ ןעוו .עטכישעג רעשידִיי רעד וצ שזא ,רעטַײװ

 -עג טשינ רע טָאה ,עינַאּפש שורג ןוא עיציזיווקניא רעד ןוֿפ הֿפוקּת רעד וצ

 םעד רַאֿפ ךַײלגרַאֿפ רעדנַא ןייק ;דָאב יד יו ץיגָאלַאנַא רעדנַא ןייק ' ןענוֿפ

 : טלעגדָאב יו ןגעמרַאֿפ ןשידִיי ןטביורעגוצ

 עדַאמעװקרָאט רעדעב רעד ןוא

 .עדַארַאּפ טימ לדעב'ס סיוא טצייה

 ,רעַײרט ַא ךָאד רע זיא רעדעב א ןעוו'ג

 .רעַײֿפ שילעה ַא ,םייה לדעב ןיא טרעוו'ס

 ,ךיור ןלַײז יו קרַאטש ערַאּפ יד טצעז'ס

 ,דלַאב ןעלדוי ןעמענ ןעגנוי-דָאב ןוא

 ,ךיוה טעה-טעה ,הליחמ ,סיוא םיא ןעִיצ

 ,דלַאװג טימ טרָאד רענייב יד םיא ןערַאּפ

 ןכַאמ-קיזוח ַא טימ --- טלעגדָאב

 -- קרַאטש םיא ייז ןענָאמ



 ריֿפנַײרַא גאאוו

 ןכַאז ענַײד ,לדוי ,זדנוא זָאל

 ! קרַאק ןיא ריד ַאנ ןוא

 .( (וט) 144-143 ,וו ,7 'ב ,1928 ,עשרַאוװ ,קרעוו עלַא)

 טלעגרמעהפ א טלעג הריד .םילשמ-טלעג יט

 רעטגַײװצרַאֿפ טיירב רעד ןיא םילשמ-טלעג רועיש א ןָא ןעניֿפעג רימ

 זיא סָאד .רוטַארעטיל-רסומ ןוא -סקלָאֿפ רעד ןיא טרֿפב ,ןדַיי ַײב רוטַארעטיל

 טריזַאב ,םילשמ ייווצ ןגעוו דייר יד זיא ָאד .טלעג םּתפ ןגעו טדערעג ץלַא

 --- םיכֿפה ייווצ סױרַא ןעגנערב סָאװ ,עידוטש רעד ןוֿפ ןענימרעט-טלעג ייווצ ףיוא

 .ןשיליּכשמ ןוא ןעמורֿפ גנערטש םעד

 רעד סָאד טצינ .טלענ"הריד ,עודיּכ ,זיא רעטלעג עטסרעלוּפָאּפ יד ןשיווצ

 -יי רַאֿפ לשמ ַא יװ ,וויטַארוגיֿפ סֿפלא הֹשעמ רֿפס-רסומ רעקיטַײצטנַײה רעמורֿפ

 לארׂשי יד בוא, : טלעגיחריד וצ תווצמ ןוא הרוּת יד טכַײלגרַאֿפ רֶע .טַײקשיד

 ,טלעגיהריד ןלָאצ וצ קימיטשנַײא ןַײז ןלעוװ ייז ה"ד ,הרוּת יד ןעמענ ןלעוו
 מינ םויק ןייק טלעוו יד ןעק ,טלעג"חריד ןייק ןלָאצ טינ ןלעוװ ייז ןעוו רעבָא

 םריו ַא יװ ךַײא טימ ןָאט לעװ ךיא ,טגָאזעג ייז וצ ת"ישה טָאה ...ןבָאה

 טֿפרַאװ רע ?רע םומ סָאװ .טלעג"הריד ןייק טינ םיא טלָאצ ןכש רעד תעב טוט

 רעדָא רעטַײװ ףיוא ןלָאצ וצ ןַײז לבקמ רעדָא ןכש רעד זומ ,גנוניֹוװ יד ןַײא

 ןוֿפ טריוו רעד לַײװ ,ןָאט ױזַא ךיוא לעוװ ךיא .הריד יד ןוֿפ ןעִיצסױרַא זומ רע

 טלָאז ריא זַא ,יאנּתב רָאנ ןבעגעג ךַײא ריא בָאה ךיא .ךיא ןיב זיוה-טלעוו יד

 יד ןעמענ טינ טליוו ריא ,ןלָאצ םינ טליוו ריא זַא טצעי ,טלעג"הריד ןלָאצ .רימ

 מימ רָאנ ,טינ ךיוא ךַײא ךיא ליוו ןטיונ ןוא ,טינרָאג ךַײא וצ ךיא בָאה ,הרוּת

 ןויצ ןב---|ןייטשניבור} ר"מא) "ליוו ךיא סָאװ ,ןָאט ךָאד ךיא געמ זיוה ןַײמ

 ,ענליוו ,םימלא חיׂשמ רעדָא ןשרד רעגיי רעטמהירעב רעד ספלא השעמ ,ספלא

 .(3909 ,ט"פרת

 יו טלעגדמערֿפ סעקצַאש ןרהא-השמ ליּכׂשמ רעד טצינ ,אסיג ךדיאמ

 ןיא ןבָאה םיליּכשמ יד סָאװ ,םיגייס ןוא תורמוח יד וצ לשמנ א טימ לשמ א

 סעקצַאש .ןרימרָאֿפער טלָאװעג ,תדב םינוקּת רַאֿפ ףמַאק ןיא ,םַײצ רעייז

 : טריזימעלָאּפ

 רַאֿפ זיא יז ,תֹויח רעזדנוא ןוא הסנרּפ רעזדנוא זיא הרוּת יד רוציקב,

 סָאד ,לאטיּפַאק ןגייא ךיז טניֿפעג ןָאיגילער רעד ןיא ,טפעשעג םונ ַא זדנוא

 ןָאיגילער רעד ןיא ָאד זיא רעטַײװ ,הרוּת רעד ןיא ןעייטש סָאװ ,םיניד טסייה

 -סטֿפעשעג יד סָאװ ,םירדג ןוא תוריזג ,תונקּת יד טסייה סָאד ,טלעגדמערֿפ

 ענלַאטיּפַאק יד ...לַאטיּפַאק םוצ טגיילעגוצ ןבָאה ,דומלּתה ילעב יד ,רעריֿפ

 מינ תוביס ענעדײשרַאֿפ ַײב לָאמַא ןענעק ,הרוּתה ןמ תווצמ טסייה סע .תווצמ

 טסייה סע ,האולה ַא ןכַאמ ןעמ זומ ָאנ ,זיא קירעהעג יװ ןָאיצַאנ יד ןַײז םנרֿפמ

 ...ךאס ַא רָאג ןוא טנעצָארּפ ןיוש טסָאק סָאד ָאנ ,הנקּת ַא ,ארמוח ַא ,רדג א

 ןוֿפ םױרַא טעז ןעמ זַא רָאנ ? צ"ּפ ןקרַאטש  ַאזַא ןלָאצ וצ יאדּכ זיא ןעוו רעבָא

 םינ רעבָא ,לַאטיּפַאק סָאד ןטיהרַאֿפ ייז זַא ,קסע םוצ ןצונ ייז זַא ,תואולה יד

 ןעמ זַא ,ךיז טכַאד ָאנ ,לַאטיּפַאק םעד קיזמ רָאג ךָאנ ןענַײז תואולה יד זַא



 אאאווו תולונט ןוא תויׂשעמ ,םילשמ

 רעד ךָאד זיא טָאטש ןַײז ןיא ֿבר רעדעי אלימ .ןרעוו וצ רוטּפ ייז ןוֿפ טכיורב

 לַאטיּפאק ליֿפיװ ןסיוו וצ םוג רע טכיורב ָאנ ,ןָאיגילער רעד ןוֿפ רעריֿפסטֿפעשעג

 ןטלעג ערמערֿפ ליֿפיו ןוא ,הרוּת רעד ןוֿפ תווצמ טסייה סע ,סנגייא ָאד זיא

 ,תוריזג ןוא תונקּת ,טסייה סָאד ,צ"ּפ עטונ ןטסָאק סָאװ ,ךיז טניֿפעג סע

 ןעוו ,תואולה יד טימ ןַײז וצ גהונ יו ןסיוו ךיז לָאז רע ידּכ ,םיגייס ןוא םירדג

 ץקַאט ןעמ טעז טנַײה ...לַאטיּפַאק םוצ טינ רָאג ןֿפלעה ייז זַא ,ןעז םעוו רע

 זיא ,טלעגדמערֿפ "הּפ לעבש םירֿבד, עלַא ןוֿפ זַא ,ןוֿפרעד קזיה ןסיורג םעד

 םעד טסָאק סָאד רעבָא ,לַאטיּפַאק עלָאג ךרוד "בתּכבש םירֿבד , רָאג ןרָאװעג

 ןעק ןרק סָאד ןוא ,ןלָאצ טינ דלַאב ןיוש ןעק ןעמ זַא ,ןטנעצָארּפ עסיורג םלוע

 ,לארׂשי גהנמ רעדָא חסּפירַאפ רעשידוי רעד) "ו"ח טנורג וצ ןייג טכַײל רָאג ךיוא

 .(87-85 ,ג"טרת---1881 ,עשרַאוװ

 טלעג-הרוֿבק ג

 ץגַאלקנָא עגנַאל ןייא יו ךיז טנעייל סָאװ ,811 ךרע ןיא ,םירוקמ עלַא וצ

 ָאד לָאז ,םומעמוא אשידק הרֿבח רעד ןוֿפ תולווע עקידנעַײרש-למיה יד ןגעק

 םיׂשעמ יד לָאמַא טקיטכערַאב סָאװ ,הׂשעמה-רוּפיס ןייא שטָאכ ןרעוו טכַארבעג-

 .תמא לש דסח:ילמוג יד ןוֿפ

 ַא ןוֿפ רעדניק יד ןוֿפ טגנַאלרַאֿפ טָאה ןזױּפ ןיא אשידק הרֿבח יד

 .טלענ"הרוֿבק ט"ר טנזױט ,ןצמק רעסיורג ַא ןוא קינטנעצָארּפ ַא ,דָיי-םיחוור

 ןעמ סָאװרַאֿפ להק טרסמרַאֿפ ןוא לשומ ןרַאֿפ טרעװשַאב ךיז ןבָאה םישרוי יד

 ןוא ,רעגייא אביקע 'ר ,ֿבר םעד ןֿפור טקישעג טָאה לשומ רעד .ייז טסַײרַאב

 ןעמ יו טלעג"הרוֿבק רעמ ייז ןוֿפ להק טגנַאלרַאֿפ יאמלה : ןטלַאהעגרָאֿפ םיא

 רימ , :טרעֿפטנעעג רעגייא אביקע 'ר םיא טָאה ףיורעד ?ערעדנַא ַײב טמענ

 -על ץטיוט יד ןלעוװ ,ןעמוק םעוו חישמ ןעוו זַא ,םיתמה-תיחּת ןיא ןביולנ ןדִיי

 רָאנ ,םיא טיג להק סָאװ ,רֿבק רעד זיא ,טברַאטש די א ןעוו .ןרעוו קידעב

 ,ןעמוקַאב קירוצ סָאד להק טעװ ןעמוק סחישמ טימ ,טרָא רעקילַײװטַײצ ַא

 רעבָא זיא ,רשוע רעד ,דָי רעד .טלעג ךס ןייק טשינ ןעמ טנכער רעבירעד

 טינ סעקינטנעצָארּפ ןלעוו עיצידַארט רעזדנוא טיול ןוא קינטנעצַארּפ 8 ןעוועג

 להק סָאװ וצ ,רעקיבייא ןַא ןיוש זיא רֿבק אזַא .'םיתמה-תיחּת ןייק ןײטשֿפױא

 ."טלעג"הרוֿבק עמוס רערעסערג ַא וצ טקיטכערַאב ןיוש זיא

 םישרוי יד ןלױֿפַאב טָאה רע ןוא לשומ םעד ןלעֿפעג ליֹוװ זיא הֿבושּת יד

 ,טלייצרעד טלעװ יד ,ןָאסּפיל .מ) .להק ןוֿפ טלעג ץעטגנַאלרַאֿפ סָאד ןלָאצַאב וצ

 .(87 'מונ ,32 ,ח"פרת ,קרָאירינ

 טלעג-רׂשעמ .ד

 עלַא וצ .רעטסערג רעד עידוטש רעד ןיא זיא טלעג-רׂשעמ ךרע רעד

 .השעמ-רׂשעמ א -- רוקמ רעשיטסירָאלקלָאֿפ ַא ןלעֿפ טשינ ךיוא לָאז םירוקמ

 ,וסשתת ,'ג ךרכ ,ו"טשת ,םילשורי ,הדגאה רצוא ,סורג דוד השמ ברה :ןיא "תיברא ןעז 2
 ,67 ןוא 60 תורעה



 ריֿפנַײרַא או

 ןוהטב ןָא רשוע ןַא םורַא ךיז טיירד סָאװ ,הׂשעמ ַא ןוֿפ לוגלג ַא סָאד זיא ןתמא ןיא

 .גנונעֿפָאה יד ןרָאלרַאֿפ טשינ טָאה סָאװ ,ןויֿבאו ינע א ןוא

 תוישעמ ,, גנולמַאז רעשייערבעה ןַא ןיא הׂשעמ יד רימ ןעניֿפעג ןטשרע םוצ

 -רעד .(1919) ט"ער ,ןויס 'כ ,הניטנטשוק ,םירובחהו םיטוקילה :ןיא "דומלתבש

 -תויׂשעמ רעד ןיא ןטנַאירַאװ עסיוועג טימ לָאמ ךס ַא ןרָאװעג טקורדעגרעביא ךָאנ

 ךמס םצסומק|8 04 106 ןַײז ןיא טנכײצרַאֿפ טָאה רעטסַאנ השמ סָאװ ,רוטארעטיל

 טכַארבעג רעטסַאנ ךיוא טָאה טרָאד .414 'מונ ,262 ,1924 ,גיצּפַײל ,הגנעגפ

 .ךיז טניֿפעג הׂשעמ יד ּוװ ,רוטַארעטיל-טלעוװ רעד ןוֿפ םירוקמ

 תחמֹׂש ןיא ןוא ךוב הֹׂשעמ ןיא הׂשעמ יד ךיז טניֿפעג שוֿבל ןשידִיי ןיא

 שפנה תחמׂש ןיא הׂשעמה-רוּפיס רעד .ןטנַאירַאװ ענעדײשרַאֿפ ייווצ ןיא ,שפנה

 ַײס שִיִערבעה ןיא ַײס ,תואחסונ עלַא ןיא .חסונ ןשִיערבעה םוצ רעכעלטקניּפ זיא

 זיא'ם --- ןָאט וצ טשינ טלעג-רׂשעמ ןוא רׂשעמ טימ הׂשעמ יד טָאה ,שידִיי ןיא

 ,הקדצ ןייק ןבעג וצ ןענוגרַאֿפ טשינ ךיז טָאה סָאװ ,רשוע ןַא ןוֿפ הׂשעמ א םּתִס

 .ןוחטב ןוא גנונעֿפָאה ןַײז ןרָאלרַאֿפ ןימולחל טָאה סָאװ םעד ןבעג רָאנ

 -מַאה } ןיא טקורדעג) דלעג ןייק טנוא דלעג לכיב ןעמינָאנַא םעד ןיא טשרע

 ןיא טימשדלָאג המלש ךרוד טקורדעגרעביא שיֿפַארגָאטיל ןוא ג"צת {גרוב

 רעטסַאג סָאװ רוקמ ַא .הׂשעמ-רׂשעמ ַא יו ןבעגעגרעביא סָאד טרעוו (ט"נרת

 .ןעגנערב וצ טלעֿפרַאֿפ טָאה

 רעדנַא ןַא טאהעג ךיז רַאֿפ טָאה לכיב םעד ןוֿפ רבחמ רעמינָאנַא רעד יצ

 .ןַײז וצ רתוּפ רעווש לַײװרעד זיא -- םעברַאַאב ןיילַא סָאד טָאה רע רעדָא ,חסונ

 ןיא ןעוועג ןיוש זיא רׂשעמ טַײװ יוװ ,היאר ַא ךָאנ סָאד זיא טקערידמוא

 יו טצונעג סָאד טָאה ןעמ זַא ,רעגייטשסנבעל ןיא טלצרָאװרַאֿפ ףיט טַײצ רעד

 טיירד ץלַא -- קיטרַאנגיײא זיא לכיב עצנַאג סָאד .קלָאֿפ ןרַאֿפ ףָאטשנעייל ןמוג

 .ךַײר ןוא םערָא ןוֿפ םעלבָארּפ רעד םורַא ןוא טלעג םורַא ךיז

 ןוא םיאנּת ןוֿפ ןכַאז ערענעלק ןוא תויׂשעמ ייווצ עקירעביא יד ךיוא

 -יא ןוא ןקיטכערַאב סָאװ ,ךעלטרעוו ןוא רעטרעוװכירּפש יד טרֿפב ,םיארומא

 טגָאמרַאֿפ ןעמ ןעוו ,ץלַא טָאה ןעמ סָאװ -- לכיב ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןרירטסול

 טכַאמ דלעג, :ֿבּותּכּכ ,טלעג ןייק טינ טָאה ןעמ זַא ,זיא סע טכעלש יװ ןוא טלעג

 ."ךייל טכַאמ דלעג ןייק ,דיירפ

 -רוּפיס רעצנַאנ רעד ןבעגעגרעביא לכיב םעד ןוֿפ טרעוו רעטַײװ ָאד

 טשינ רעביא רימ ןביג ,ןענעייל סָאד ןרעטכַײלרַאֿפ וצ ידּכ רעבָא ,הׂשעמה

 .שידִיי ןקיטנַײה ןיא רָאנ ,ןטלַא ןיא טקורדעג זיא סע יוװ טשינ ,ונושלכו וֿבתככ

 מלָאװעג טשינ טָאה רע ,רשוע ןַא לָאמַא ןעוועג ,הׂשעמ 8 ןעשעג

 -רַאֿפ טָאה סָאװ ,ןכלעזַא וצ רָאנ ,הקדצ ןוא רׂשעמ ןַײז ןבעג םענייק

 ןֵא ןֿפָארטעגנָא טָאה רע סָאד ,ךיז טכַאמ .גנונעֿפָאה ןַײז ןרָאל

 םיא וצ ,רע טכַארט ,טסימ ןֿפױא ןגעלעג זיא סָאװ ,ןַאמ ןעמערָא

 ךיא לעװ םיא ,גנונעֿפַאה ןייק טשינ םיוועג טָאה רעד ,ןייג ךיא לעװ

 .רׂשעמ ןַײמ ןוֿפ ןבעג

 גוטסכַארט סָאװ :םיא רע טגערֿפ ,םיא וצ טמוק רשוע רעד ןעוו

 וצ גנונעֿפָאה ךָאנ בָאה ךיא :ןַאמערַא רעד םיא טרעֿפטנע ? ךיז

 ףבעגעג טשינרָאג םיא ןוא קעװַא םיא ןוֿפ רֶע זיא .ךלמ א ןרעוו



 אאאש תולוגס ןוא תויׂשעמ ,םילשמ

 ןַײמ טימ ןָאט טרָאֿפ ךיא לָאז סָאװ ,רשוע רעד ךיז טכַארט ףוס םוצ
 עטסעב יד זַא ,קנַאדעג ןיא ןעמונעגנַײרַא ךיז טָאה רֶע .טלעג-רׂשעמ
 ןייק טשינ רעמ םיוועג ןבָאה יד ,םיתמ יד ןבעגוצקעװַא זיא ךאז
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 י דלעג ןייק ענווכ

 .דופפג פוזיד סנייה.דלעוו יֿכנתַג זריד טריגער
 1 ט/עװשיג ןופ רעד ךוב רעד ןרעדנח תעד
2 

 0 ןיוע) ן'ח ריה טוט ןירשסגיווש טנומ רדילב הביל יא
 יה סו ןדנֿכב עייה רהמט קיד יהית טרעוװ חז

 יי רהימ טרעװ תוז - ץועשג טניח ןהעשיג ז'ח ונול רחפ
 ןטניד יֿפ ןיז ןיזוקב טנוח 4 וֿפ ךינ רעד ןיטיװ

 מ
 וי

 "בא

 8 יטפ'ה {נחג ידיב לד דֹוע טשיג ךיו* יבזיה ךיא

 ; --רטוע םיניח ןוֿפ סנעיפ תירר תוסעװ
 5 ןבעג םריג ןימלמ מינייק ןיבעו יגייו חייב טחה רעד
 ןזװק ןסענ שמה טור ןימ רגל ךיז זיפ ירדנמ פר
 םר ן'ץ'ויע עניק מוֿכ ןפעֶג מהימ ןסײ טמה ךיוטנע
 66 יו ויוה קימ רֶג ןוֿפ עמהג שרה רגיימ לו :עיכד

 28 ןיוריה טמרבג טמה טז'| טימ סע רַצ

 88 רדע סד ןֿפױקוֿכבק ליװ - ןֿפ) שחיט
 א .ןמײח ןיארמ םעד עועה עמג ליט . ןורק ןהעו

 באש לארטינעגעיע פני

 .קעטָאילביב-רַאנימעס

 ןֿפױא טלעגירׂשעמ ןַײז ןבָארגַאב טָאה ןוא קעווא רע זיא .גנונעֿפָאה
 .תורֿבקה-תיב

 ןברָאטשעג ךלמ רעד זיא ,טַײצ קיטש א קעװא זיא'ס ,יהיו
 משינ ןבָאה ייז רעבָא .ךלמ רעדנַא ןֵא ןבַײלקסױא טלָאװעג ייז ןבָאה



 ריֿפנַײרַא אאאצו

 םוצ ןלעוװ רימ ,ןבילבעג ייז ַײב זיא .ךיז ןשיווצ ןעמוקסיוא טנעקעג

 -עגַאב ודנוא טעװ סָאװ ,רעטשרע רעד ןוא ןײגסױרַא רעױטטָאטש

 ,ךלמ רעד ןרעוו טעוװ ,ןענעג

 ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמערָא םעד ןענוֿפעג ןטשרע םוצ ייז ןבָאה
 טָאה רע .ךלמ ןרַאֿפ טכַאמעג םיא ייז ןבָאה .טסימ ןֿפױא טרעגלַאװעג
 .טריֿפעג טוג ןוא הכולמ יד ןעמונעגנָא

 -נַײא יד ןבָאה ,רעגנוה רעסיורג ַא דנַאל ןיא ןכָארבעגסױא זיא
 ןענַײז ,טאהעג טשינרָאג ןיוש ןבָאה ייז ןעוו .טרעצרַאֿפ ץלַא רעניױװו
 -ירכּת ערעייז ןגױצעגּפָארַא ,םיתמ יד ןבָארגעגֿפױא ןוא ןעגנַאגעג ייז
 ןעמ .ןבעלוצכרוד ךיז סָאװ טימ ןבָאה וצ ידּכ ,טֿפױקרַאֿפ סָאד ,םיכ
 ןעוו ,ןזַאקירּפ ןבעגעגסױרַא רע טָאה ,ךלמ ןרַאֿפ טכארבעג סָאד טָאה
 םיא ןעמ לָאז ,עטיוט םיוא טבָארג סָאװ ,םענייא ןעניֿפעג טעװ ןעמ
 .הילּת רעד וצ ןעגנערב תויהש ןָא

 ַא ןרָאװעג זיא רשוע רעטנָאמרעד ןביוא רעד זַא ,ךיז טכַאמ

 ,ךיז רע טנָאמרעד .הצע ןַא ןבעג טנעקעג טשינ ךיז טָאה רֶע .דרוי

 רענייק ןוא טלעג ךס ַא ןבָארגַאב תורֿבקה-תיב ןֿפױא טָאה רע זַא

 ןוא טרָאד קעװא רע זיא .ןיילַא רע יו ,םעד וצ רעכליב טשינ זיא

 -סיוא םַײב ױזַא טלַאה רע יו .טלעג סָאד ןבָארגסױא טלָאװעג טָאה

 -סיוא םיתמ יד לי רע זַא קידנעניימ ,טּפַאכעג םיא ןעמ טָאה ,ןבָארג

 ןעגנעה טלָאװעג םיא טָאה ןעמ ןוא ןעגנַאֿפעג םיא ןעמ טָאה .ןבָארג

 ןרַאֿפ ןעגנערב םיא לָאז ןעמ ,ןטעבעג קרַאטש רע טָאה .ךלמה תדּכ

 טכַארבעג םיא טָאה ןעמ ןעוו .ןרעֿפטנערַאֿפ וצ ךיז ידּכ ,רעסייק

 ןעגנַאגעג טשינ ןיב ךיא ,ךלמה ינודא :טגָאזעג רע טָאה ,ךלמ ןרַאֿפ

 םימ טָאה'ס סָאװ ,טלייצרעד טָאה רע רָאנ ,םיתמ יד ןבָארנוצסױא

 -ייק טָאה רע לַײװ ,ןבָארנַאב רׂשעמ ןַײז טָאה רע זַא ,טריסַאּפ םיא

 ןרָאלרַאֿפ טָאה סָאװ םעד וצ רָאנ ,ןבעג סעּפע טלָאװעג טשינ םענ

 ןילַא טלָאװעג רע טָאה ,טיונ סיורג ןיא רע זיא טציא .גנונעֿפָאה ןַײז

 .טלעג סָאד ןעמענ ךיז

 םשינ ךלמ םעד טָאה רע רעבָא ,טנעקרעד םיא טָאה ךלמ רעד

 סָאוװ ,ןכיײצרָאװ ַא רימ ביג :טגָאזעג רעזייק רעד טָאה .טנעקרעד

 -סיוא ךַאז יד ןזָאל ךיא לעוװ ,םוכס םעד רעדָא ,טלעג ןימ ַא רַאֿפ

 .תמא םעד טגָאזעג רע טָאה .תמא םעד טסגָאז וד ביוא ,ןשרָאֿפ

 -עג טָאה'ס ןוא טלעג סָאד ןעגנערב טזָאלעג טָאה ךלמ רעד

 סָאד ןעמונעג ךלמ רעד טָאה .טגָאזעג טָאה רע יו טקנוּפ טמיטש

 ןףבעל טעװ רע גנַאל יו דסח םחל םיא טיג ןוא טלעג

 רעד ןיב ךיא .רַאה ַא זיא טָאג יו ,עז :ךלמ רעד טגָאז ָאד

 רימ טסָאה וד .טסימ ןֿפױא טרעגלַאװעג ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמערָא

 זַא ,ןֿפלָאהעג רימ טָאה ע"שבר רעד יװ ,עז ,ןבעג טלָאװעג טינרָאג

 ,טגָאזעגסױארָאֿפ ןַאד ריד בָאה ךיא יו ,ךלמ ןרָאװעג עקַאט ןיב ךיא

 יד ןרָאלרַאֿפ טַאהעג טסָאה וד ןוא ךלמ ןרעוו וצ ךָאנ ףָאה ךיא זַא



 אוו תולוגס ןוא תויׂשעמ ,םילשמ

 ָאד .הקדצ ןבעג טלעג ןגייא ןַײד ןוֿפ ריד ךיא לעװ ,ּונ .גנונעֿפָאה

 -- ןכַײר םעד טכַאמ ןוא ןַאמערָא םעד טֿפלעה טָאג יװ ןעז וצ זיא

 ךיז רעכַײר רעד לָאז רעבירעד ,סטָאג זיא טלעג סַאד לַײװ ,םערָא

 זיא רע ןעװ ,הקדצ ןבעג לָאז ןוא ,םעד טימ ןעמענרעביא טשינ

 .תלוכיב ךָאנ

 םינמיס ןוא תולוגס .ה

 םָאװ ,רעטלעג ענעדײשרַאֿפ עידוטש רעד ןיא ָאד ןענַײז טרָאד ןוא ָאד

 ךיז רַאֿפ גנושרָאֿפ ַא זיא'ס .תולוגס ןוא ןשינעבױלגרעבָא טימ תוכַײש ַא ןבָאה

 טדער רעוו ,םיטרּפ ךס ַא ןיא ךיז ןזָאלוצנַײרַא הנווכ רעזדנוא טשינ זיא'ס .ןײלַא

 -רעבָא ןשטַײד ןיא טלעג ןגעוו .םלועה-תומוא יד טימ סעיגָאלַאנַא ףיוא ןזַײװנָא

 ןןגמסשסוס;טטסג 6065 :ןיא ןלַאירעטַאמ טימ ללש א ןעניֿפעג ןעמ ןעק ןביולג

 ןעגנוכַײלגרַאֿפ עסיוועג ןבָאה סָאװ ,ןטסוגופסמסמ 461818ו6מ5, 111+ 35

 .ןשידִיי ןטימ

 -קלָאֿפ ערעדנַא ןוא םיכרע רָאּפ ַא ףיוא רוציקב ןזַײװנַא ָאד רָאנ רימָאל

 ,ןעױרֿפ טימ ןָא ךיז טבייה סע .תוּתכמסא עשירַארעטיל ןוא םירוקמ עשיטסירָאל

 -ניק ענעטָארעג ןבָאה םשל הקדצ ןלייט ייז ןגעלֿפ הליֿבט ןוֿפ קידנעייג סָאװ

 ַא ןדָאבעג טָאה ןעמ ןעוו ,עלענַאװ ןיא טלעג ןֿפרַאװנַײרַא סָאד .(399 'מונ) רעד

 טגעלֿפ ןעמ .(98 'םונ) ןרעוו וצ ךַײר הלוגס א ןעוועג זיא ,דניק ןריובעג יינ

 .ןטַײקֿפַאלש ןוא גיוא זייב ַא רַאֿפ הרימש א יװ טלעגניילק רעדניק ןעגנעהנָא

 רעניילק רעד ךיז טָאה,, : תואוֿפר עקסבַאב ןוֿפ גנובַײרשַאב עקיסַאּפש ַא זיא טָא

 טּפעלקעגסױא טגָאז ןעמ יו ןעוועג זיא ןוא תולוגס ןיא ןדָאבעג סיוועג למישכּת

 עטכעלש ןגעק רעוועג ענעדײשרַאֿפ טימ ןעגנַאהַאב רַאװ רע ןעד ,תומש ןוֿפ

 םעד ןוֿפ רוּתִי םעד טימ טלקיווצעג ןעוועג זיא עלעדמעה ןַײז : ןדנעטשמוא

 ַא ןוֿפ טכַאמעג ,לגניריוא ןַא לרעיוא ןקניל ןַײז ףיױא ;רעדיײלק ץעקיבייא םנדייז

 ןייא זַא ,טּפעלשעג רע טָאה עלעזדלעה ןַײז ףיוא ;קידצ ןטלַא םעד ןוֿפ הרימש

 יֿפלָאװ א ,עלעייה ַא ,לּפעקרעױמ ַא ,חוּכ ןבעג טֿפרַאדעג רָאנ םיא טָאה טָאג

 עלעקעז 8 ,ךעלעגייא עשיזַײמ ןביז טימ לדנעֿפ א ,עלעגייב םענרענייב א ,ןָאצ

 א םעד רעפיוא ,תועימק עכעלטע ,ןָאה ןצרַאוװש ַא ןוֿפ לגענ ןַײנ לָאמ ןַײנ טימ

 רעד ,וועיקמ שטיוורוה .א) (רעסקעז עשיסור) טלעגניילק ןוֿפ תורימש ץוט רָאּפ

 ,קרָאירינ ,(רמש) שטיוועקייש .מ .נ ןאפ לַאנרושז רעשיטסירָאמוה ,םכח דנאל

 .(ב-א/97 ,4 'םונ ,1 'ב ,4

 ןביוא ןעז) קלָאֿפרַאּפ גנוי ַא ןוֿפ טנַאװעגטעב ןיא טלעג ןעייננייא ןגעוו

 רצנַײרַא עקירעמַא ןיא ךיוא גהונ ךיז ןעמ זיא הנווּכ רעבלעז רעד טימ .(ג

 רָאג .קידלזמ ןַײז לָאז סע ,זױהיַײנ ַא ןוֿפ טנעמַאדנוֿפ םעד ןיא תועבטמ ןגייל

 ידע ןַא ,ַאהַאק לרעב ןוֿפ ןגָאז תודע סָאד זיא טרּפ םעד ןיא טנַאסערעטניא

 ןוא רָאי קיצֿפוֿפ ןוא עכעלטע רעילומ ַא |עקירעמַא ןיא} ָאד ןיב ךיא , : היאר

 טָאה זױה-טַאװירּפ ַא ןוֿפ רעמיטנגייא רעד ןעוו ,לָאמ טֿפָא ןעזעגוצ בָאה ךיא

 טרעוו גהנמ רעד .טנעמַאדנוֿפ םעד ןגייל ןתעב תועבטמ ענרעבליז ןֿפרַאװעגנַײרַא

 'נַאי ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט רעד) "ןטסירק ַײב ַײס ןוא ןדִיי יב ַײפ טריֿפענכרוד

9, 1987, 10). 



 ריֿפנַײרַא גאאצווו

 -נָאשטָאּפ , ןינע רעד זיא טנַײה זיב ןעמונעגנָא ןוא טײרּפשרַאֿפ קרַאטש

 ןוֿפ ךיז ןטלַאהּפָא סָאד רעדָא המודכו ךָאװ רעלוֿפ ַא ףיוא ץכעזייל סָאד ,"קעט

 השמ 'ר ןיוש טריגַאער ןשינעבױלגרעבָא יד ןגעוו .ןטַײצ עכעלנע ןיא ןגרָאב

 וצ טנמיא טמוק שע רדוא, :רֿפס-רפומ ןשרעבַײוװ ןטמירַאב ןַײז ןיא שכונעה

 טלעג ןרטֿכױנ םינ ליוו ךיא רֶע טרעווטנע אד .טלעג ךָאנ ןירֿפ} אױרֿפ שנגרומ

 דרעוװ ךיא רע טֿכירּפש אד ,ןייא טלעג שדח שאר םא טמענ רדוא .ןבעג שיוא

 םֿכירפש הנשה שאר םא טלעג ןמ טגנערב .ןמענ ןייא טלעג שדח ןצנאג ןעד

 וצ תבש םא םיא ןמ טגנערב ןמענ ןייא טלעג ראי ץנג זד דרעװ ךיא רע

 ,לגיפש טנרב) "ןמענ ןייא טלעג ךואוו יצנג איד דרעוו ךיא רֶע טכירפש אד טֿכנ

 םימ ןדנוברַאֿפ םינמיסיטלעג יד ץוח ַא .(ויר-היר ,חס קרפ ,ב"סש ,האילסב

 .םייח-ילעב טימ ןדנוברַאֿפ םינמיס ערעדנַא ךָאנ ןבעגעג קלָאֿפ סָאד טָאה ,טייצ

 -קלָאֿפ רעשידִיי) "ןסקיוועג ןוא םייח-ילעב ןגעוו תולוגס ןוא םינמיס, ןיא

 :ןרעמונ עקידנגלָאֿפ טלעג טימ תוכַײש ןיא רימ ןעניֿפעג (1938 ,ענליוו ,ַאוװִיי ,רָאל

 8 ןעוו ;(2) טלעג ןענידרַאֿפ ןעמ טעוװ ,קידנגיל ןסקָא םולח ןיא טעז ןעמ זַא

 8 ןעמוק טעװ סע :סטוג ןָא רע טגָאז ,רעטצנעֿפ ןיא טּפַאלק קישטייבָארַאװ

 ,ןמיס ַא זיא ,זַײל םולח ןיא טעז ןעמ ןעוו ;(107) המודּכו טלעג רעדָא ווירב

 יז לַײװ ,טָארסױא טינ ןעמ רָאט ןסַײרּפ ;(132) טלעג ןגירק טעװ ןעמ זַא

 ,קישטֿפול ןכרוד ןַײרַא טקוק עלעגייֿפ ַא ןעוו ;(161) טלעג ףיוא ןמיס א ןענַײז

 ןעמוק טעװ ,רעטצנעֿפ ןיא טּפַאלק עלעגיײֿפ א ןעוו ;(167) טלעג ןעמוק טעוו

 -- -- -- טלעג ןעמוקַאב ןעמ טעוו ,שיֿפ םולח ןיא טעז ןעמ ןעוו ;(169) טלעג

 עקידעבעל ךיז ןעמולח םע ןעוו ;(180) עירעטָאל רעד ףיוא ןעניוועג ןעמ טעוו

 עקווַאקוק יד גנילירֿפ ןיא טרעה ןעמ ןעוו ;(189) טלעג ןעמוקַאב ןעמ טעוװ ,שיֿפ

 ןַײז םעוו טינַא ,טלעגניילק ךיז ַײב ןכָאה ןעמ ףרַאד ,ןעגניז לָאמ ןטשרע םוצ

 ןבָאה ןעמ טעוװ ,ענעשעק ןיא טלעג טָאה ןעמ ןוא -- -- -- טלעג ןָא רָאי א

 ,האוֿבּת ךיז טמולח סע ןעוו :טלעוו-םיחמצ רעד ןוֿפ ;(234) טלעג רָאי ץנאג ַא

 .(318) טלעג ןבָאה טעוו ןעמ זַא ,ןמיס א זיא

 זַא ױזַא ,םינינע-טלעג םורַא ךיז ןעיירד תויׂשעמ עשידיסח טימ טלעוו ַא

 -טםלעג ןשידיסח םעד ןוֿפ ץיגָאלָאטנַא עסיורג רָאג ַא ןֿפַאש טנעקעג טלָאוװ'מ

 -ליז ןוֿפ תועימק ןגעוו רָאנ רימ ןעניֿפעג עידוטש רעד ןיא ָאד .ןיילַא רָאלקלַאֿפ

 ןעמענרַאֿפ ןבױלגרעבָא ןשידיסח םעד ןיא רעבָא .(323 'מונ) תועבטמ ענרעב

 מימ הׂשעמה רוּפיס ַא .טרָא סיורג רָאג ַא טלעג-לזמ ןוא תועבטמ-הלוגס עשייבר

 -רַאֿפ ַײב ןיוש ןבָאה רימ יו, :ױזַא ןָא ךיז טביוה "תועבטמ ענעדנוװשרַאֿפ ,

 ןעועג עבטמ ַא םניבר ןוֿפ ןינע רעד זיא ,טנָאמרעד ןטַײהנגעלעג ענעדייש

 ןבָאה תועבטמ עקיזָאד יד .עזג רענישזיר רעד ןוֿפ םידיסח יד ַײב ֿבושח רעייז

 סרעדנוזַאב ,ֿבור'ס .טלעוו רעד ןיא רצוא ןטסרעַײט םעד סלַא טכַארטַאב םידיסח

 לעיצעּפס ַא ןיא זדלַאה ןֿפױא ןגָארטעג סע ןבָאה ,רעדניק ןוא ןעױרֿפ עקנַארק

 ..."ןַײרַא רֿבק ןיא ןעמונעגטימ סע ןעמ טָאה ןבעלּפָא ןכָאנ ןוא ,עלעטַײב

 רַאֿפרעד טלָאצעג ןוא טריטיציל טֿפָא ךיוא ןעמ טָאה ןיבר ןוֿפ תועבממ

 "הקדצבש םירֿבד, ףיױא ןרָאװעג טעדנעװרַאֿפ ןענַײז עכלעוו ,ןזַײרּפ עכיוה רָאג

 *208 ,ז"צרת ,עשרַאװ ,(עזג רענישזיר יד) תודיסח עגיד'תוכלמ סָאד ,ןהאזנסינ .ש)

 .(ומ קרפ ,2



 18 תולונס ןוא תויׂשעמ ,םילשמ

 לעב 8 .תויׂשעמ-טלעג עשידיסח ערעדנא ךָאנ רַאֿפ ךיוא טליג סָאד

 עטסָארּפ ַײב תועבטמ ץעשַייבר ןוֿפ תוֿבישח יד ןגעוו וליֿפַא טלייצרעד תונורכז

 טשינ ןוא הלוגס ַא רַאֿפ ןטלַאה טלעג סָאד ןגעלֿפ סָאװ ,סענַאמרוֿפ ַײב ,םייוג

 ןלעטשּפָא ךיז ךיא ליוו רעקידתוכירַאב .(ה277 'מונ) ייז טימ ןדייש ךיז טלָאװעג

 ; גנולייצרעד רעשידיסח ַא טול ,תֿפומ ַא ןוא טלעג טימ ןדנוברַאֿפ אירטמינ ַא ףיוא

 ןַײז טֿבנגַאב טָאה טכענק ַא זַא ,ֿפָארטעג טָאה אשוז 'ר יברה ימיב

 -ַאב טוג סָאד טָאה ןוא טלעג עמוס רעסיורג ַא ףיוא ,םכוד ןשילױּפ םעד ,רַאה

 טכַאמעג םכוד רעד טָאה ,טכוזעגּפָא טשינ ךיז טָאה הֿבינג יד יוװ ױזַא .ןטלַאה

 -עג טלעג סָאד ןבָאה ייז זַא ,אילָאּפינַא טָאטש ןַײז ןוֿפ ןדִיי יד ףיוא לובלב ַא

 -ַאב ןרָאװעג זיא סָאװ ,ןימרעט רעטצעל רעד ןעמוקעג זיא סע ןעוו ,יהיו .טֿבנג

 יבר רעד טָאה ,ןדָאש םעד ןכַאמ טוג ןזומ ןדִיי עקידלמעטש יד זַא ,טמיטש

 ןֿפױא טכענק ענַײז עלַא ןעלמַאזֿפױנוצ לָאז רע זַא ,םכוד םעד ןלױֿפַאב אשוז 'ר

 ןעמ .טלעֿפעג טָאה רעמַארטסימ רעד טכענק ןייא רָאנ .ןעשעג זיא ױזַא .קרַאמ

 'ר יבר רעד טָאה ןַאד .טכַארבעג ךיוא ןיבר םענוֿפ גנַאלרַאֿפ ןֿפיוא םיא טָאה

 רעד רעטַײװ טייג -- טכענק עלַא .ךדחּפ ןּת ןכבו ןגָאז וצ ןביױהעגנַא אשוז

 טָאה רעמַארטסימ רעד רָאנ ,קיטליגכַײלג טרעהעג סָאד ןבָאה -- הׂשעמה רוּפיס

 ,רעטרעוו יד ,ךַײא םעב ךיא ,טינ רעמ טגָאז :ןעַײרש ןוא ןרעטיצ ןעגנַאֿפעגנַא

 סָאד ןבָארגעגסױא ,לַאטש ןיא ןֿפָאלעג זיא רע .טלעג סָאד ןבעגּפָא ןיוש לעװ ךיא

 -ץגּפָא סָאד ןוא ,ןשָארג ַא טלעֿפעג טשינ עמוס רעד ןוֿפ טָאה'ס ,טלעג עצנַאג

 ןבָאה סכוד רעד לָאז ,הׂשעמ יד טקידנערַאֿפ ,םעד ךָאנ .םכוד םעד קירוצ ןבעג

 -ַאב ייז ןבָאה לָאמ ןייא טינ .ךעלרע ןענַײז ןדִיי זַא ,ךיא םייוו טציא ,טגָאזעג

 םינ ךיז ןלױֿפ לארׂשי יאנוש יד ,טינ טֿפלעה סָאד רעבָא ,דלושמוא רעייז ןזיוו

 ןוֿפ רעלייצרעדרעביא יד .'טלעג עשידִיי ןליוו ייז לַײװ ,םילובלב עץַײנ ןכַאמ וצ

 "ךדחּפ , זַא ,טַײקיניײלק ןייא ןבעגוצוצ ןסעגרַאֿפ טַײצ רעד טימ ןבָאה הׂשעמ רעד

 ,רָאלק תֿפומ רעד טרעוו םעד ךרוד .(112) "טלעג ,, יו ליֿפ ױזַא טקנוּפ טֿפערטַאב

 ןױוש לעוו ךיא ,רעטרעוו יד טינ רעמ טגָאז, ןטעבעג טָאה ֿבנג רעד סָאװרַאֿפ

 ."טלעג סָאד ןבעגּפָא

 :לּכׂשה -רסומ א טימ תואירטמינ -טלעג ייווצ טימ ןַײז םייסמ וצ טוג

 -רעד ןוא ןשטנעמ םעד טביוהרעד טלעג ...טלעג ,"ןוממ , אירטמיגב זיא "םלוס,

 -- זיא טלעג טימ ,"הצרָא בצומ, ַא שטנעמ רעד זיא טלעג ןָא ;םיא טקירעדינ

 ..."המימשה עיגמ ושארו,

 תורישע ."ינוע, אירטמיגב ךיוא זיא ןוא "ןוממ , אירטמינב זיא "םלופ,

 ,לכיב-הׂשעמ עצנאג סָאד .7:4 ,ז"פרת ,עשרַאװ ,קיזצ תיב ןטױל רוציקב טלייצרעדרעביא 3
 ןוֿפ רָאנ גנולמַאז א טעמּכ ןזיא ,"םיקידצ עגילייה ןוֿפ ןיכַאז עכילרעדניװ רעייז טלייצרעפ סָאװ

 טנרעל רע יװ ,ט"שעב ןגעװ תויׂשעמ רָאּפ א טלײצרעד ךיוא טרעװ טרָאד .תויׂשעמ-טלעג עשידיסח
 .טלעג ןוֿפ עװנאק רעד ףיוא ץלַא -- םַייובש ןוידּפ ןוֿפ הׂשעמ ַא ןוא ןוחטב תדמ םידימלּת ענַײז טימ

 ןשידִיי א ןלַאֿפַאב ןענַײז סָאװ ,רענלעז ןגעװ טנאירַאװ רעדנַא ןַא ןיא יוצמ זיא הׂשעמ יד 4

 רענלעז יד ףיוא טקוקעג טוג הכרבל ונורכז אשוז 'ר יבר רעד טָאה, .טכַאמעג תולדב םיא ,רעקנעש
 המ לכ לע ךתמיאו ךישעמ לכ לע ךדחפ ןּת ןכבו;/ תוֿבהלתה סיורג טימ ןגָאז וצ ןביוהעגנָא טָאה ןוא

 טגָאזעג ןוא טלּפָאטעג לָאמ עכעלטע ךיוא טָאה ןוא הלֿפּת יד טגָאזעג לָאמ עכעלטע טָאה ןוא יתארבש
 יײז טָאה ןוא "רעטילימ םעד ףיוא שינרעטיצ סיורג ַא ןלַאֿפעג זיא ,'ךדחּפ ןת ןכבוו רעטרעװ יד
 ,טרעלקעגֿפױא טשינ טרעװ הׂשעמ רעד ןיא ךיוא .(40:37 ,ד"פרת ,עשרַאװ ,לארשי תורובג) ןבירטרַאֿפ
 ,טנָאמרעד טשינ טרעװ אירטמיג יד ."ךדחּפ, סְעּפֶע סָאװרַאֿפ
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 .דְלעֶג טְסאָק סיֹורַא ןּוא ןייַרַא

 .טְפעֶׁשעֶנ ַא ייַּב .ה .ד

 .ןעֶהעֶווצוצ ןוא ןעֶהעֶטְׁש ּוצ טונ זיִא ןעֶלְהעֶצדְלעֶנ יב
 !דְלעֶנ זיִא -- "יֵלייִרְב-

 .הָרֹּת-ןיִּד ַא ייַּב טְנייֵמ ןעֶמ
 .הָרָצ עֶסיֹורְג ַא ויִא .אָד טיִנ זיִא סֶע וַא רעֶּבָא .הֶרָז הָדֹוֲע ןַא זיִא דְלעֶג

 .טיִנ דלעֶג ןייק זיִא עֶטאָלְּב רעֶּבָא .עֶטאָלְּב זיא דְלעֶג
 ן. ם1010 == עֶטאָלְּב

 .טְראָד םִע ויִא לאָמַא ,אָד סֶע זיִא לאָמַא -- ניִכעֶלייֵק ויִא רֶלעֶג
 .דֶנּוה טְּבייַלְּב רֶנּוה ןּוא .געוֶוַא טְהעֶג דְלעֶג

 רׁשֹוע ןעֶנראָק א ןוֿפ ןעֶמ טְנאָז יֹזַא
 .רֶלעֶנ ּוצ טְהעֶג רְלעֶג

 .קאַז ןעֶבאַרָג א ןיִא ראָנְּךיִז טְלאַה דָלעג
 .ןעֶמְלאַה טונ רֶלעֶג סאָר ןעק סאו .ןעֶשְנעֶמ ןעֶּבאָרְג ,ןעֶגִרְיִנ א טְנייֵמ ןעֶמ

 ןעֶרולרעֿפ םעֶלַא - ןעֶריֹולְרעֶפ הָטּומ .ןעֶרֹולרעפ ּבְלאַה -- ןעֶריֹולרעֿפ רְלעֶג

 .תֹויָׁשָק עֶלַא טרעֿפְטְנערעֿפ רֶלעֶג
 .ןֶטְלאַה ּוצ יו .רעֶגְניִרְג זיא ןעֶנידרעֿפ ּוצ דָלעֶנ

 ? רֶעֶג טְלעֶמש ןעֶר ויִא רעֶּבָא !טְלעֶמְׁש -- רֶלעֶג
 טאָה םִע .ה .ר ,יסְלעֶמְׁש -- רֶלעֶגי :ְךילְטלעֶרעֿפ ןוא טְסאַהְצרעֶש טָּפָא טְגאָז ןעֶמ

 טְלעֶמְׁש ןעֶר זיִא- :טְראָוְכיִרפְׁש סאָד טְגעֶרְּפ ףיֹורעֶר .הָמְרעֶו ןעֶסיֹורְנ ןייק/ טיִג
 ןּוא ,הָטְרעֶו ןעֶסיֹורְג ַא יִקאַט טאָה דְלעֶג זַא ,סיֹוא טיִמְרעֶד טקירְד ןּוא */ דְלעֶג

 .םייַרְג םּוצ ראָנ ןעֶמ טְגאָז יטְלעֶמְׁש-

 .תֹואיִצְמ ףיֹוא געוֶוַא טְהעֶג דְלעֶג עֶצְנאַנ סאָד

 זיִא סֶע וַא ,ְנייֵמ רֶע לייַו ראָנ ,שִנרָנ ייֵז ְראַדעֶּב רֶע סאוָו ,ןעֶכאַז טפיוק רעֶנייא ןעֶ
 .הָאיִצְמ עֶסיֹויְנ ַא

 .ליומ םאָד טְלעוֶו רעֶד ןעֶמ טְּפאָטְׁשְרעֶפ רֶלעֶג טיִמ --ילּכַה תֶא הָנעַי ףּסָּכַה-
 .ליֹואוו זיִא םעֶד ,דְלעֶג טאָה םִע רעוֶו -- ילֹוחל ׁשֶדֹוק ןיִּב ליִּדְבַּמַה:

 .ןעֶכּוזְבָא םִע ןעֶמ זמ טְראָד .ןעֶרֹלְרעֿפ רֶלעֶג טאָה ןעֶמ ּואוו
 .טפעֶׁשעֶג עֶּבְלעְֶמעֶר ייַּב : .ה .ר

 ןעֶמעוֶו ייַּב .אָד טיִנ ויִא םִע -- 'םִיַמָּׁשַה לַטִמ. ;אָד טיִנ זיִא דְלעֶנ -- 'דל ןֶּתִי
 :ץירפ םייב יִא דלעֶג סאָד - 'ץֶרָאָה יִמְִׁמִ-;ןעהייֵל וצ

 .סְטְנאַנצַָּׁש ןופ רֶמָז א ןוֿפ עיִטְסעֶזאַרְט
 .לָבֵׂש טיִמ רעוֶו ןּוא .דְלעֶג טיִמ רעוֶו

 .ןעק,רֶע סאָח טי ,ןעֶפְעֶה ןיוא סְנייזןודְמ זומ רעֶכילְשיִא

 יח"סרת ,עשרַאװ ,ןטרַאסנעדער ןוא רעטרעװכירפש עשידוי ,ןייטשנרעב .א



 אוו ןעגנוקרעמַאב ןוא ןעגנורעלקֿפױא ,ןעמעלבָארּפ

 ,םידרויו םילוע רדסּכ זיא סע .טרָא ןַא ףיוא גנַאל טשינ ךיז ןטלַאה תוינע ןוא

 * ..."םילּפש היבגמו םיאנ ליּפשמ,
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 ןעגנוקרעמַאב ןוא ןעגנורעלקֿפױא ,ןעמעלבָארּפ

 שידִי ןיא טלעג טשינ ,טלעג עשידִי .א

 משינ רעבָא ,טלעג עשידִיי --- זיא ןעמָאנ רעד סָאװ ,סָאד זיא עידוטש יד

 םוידעמ םעד ךרוד ןשרָאֿפ וצ ץלַא יו רעמ טקעװצַאב עידוטש יד .שידִיי ןיא טלעג

 סָאד .רָאלקלָאֿפ ,םיגהנמ ,סעיצידַארט-רוטלוק ,ןבעל רעגייטש ןשידִיי םעד טלעג

 -ַאקע ןוא טֿפַאשטריװ ,ץעיגָאלָאיצָאס ןוא עמכישעג ללוּכ ךיוא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,זיא

 םע יוװ ,ןבעל ןשידַיי ןופ ןטקעּפסַא עלַא טניימ סָאד .ןרעַײמש ןוא תוריזג ,עימָאנ

 -רָאֿפ ַא ןיא "שידִיי ןיא טלעג , .ןטרעוו-טלעג ךרוד ןוא ןיא ּפָא ךיז טלניּפש

 ץנַאג ןעמענמורַא ףרַאדַאב'פ .ןײלַא ךיז רַאֿפ טעברַאסנבעל ַא רשֿפא ,גנוש

 סָאװ ,קיטַאמזימונ ןייק ןעניֿפעג טשינ ָאד ןעמ טעוװ רעבירעד .םיחטש ערעדנַא

 ןרעוו םיכרע עשיטַאמזימונ עכעלמע ןוא טרירעגנָא טרָאד ןוא ָאד וליֿפַא טרעוו

 סָאװ ,"עדנוקצנימ , םצנוצ ַא טנַײה זיב טלעֿפ ןושל ןשידִיי ןיא .טכַארבעג וליֿפַא

 .שידִיי ןוֿפ טכיל ןוא לגיּפש ןיא דויטע ןשיטַאמזימונ ַא ןבעג זדנוא לָאז

 לייט ,ןקורדסיוא ןוא ןעמָאידיא עשיֿפיצעּפס ללוכ טשינ זיא טלעג עשידִיי

 -ךלָאג רעד עלעקעי ,קיד) "טלעג ןכַײלג ןיא , יו רעקינייו ערעדנַא ,חיכש רעמ

 ;(א/51 ,לַאװק םַײב ,יקסמָאטסַאב ;78 ,חול-טלעו רעד ,יקצעניל ;43 ,רעגעלש

 ;19 ,רערָאנש רעד ,קיד) "טלעג יד רָאנ, ;(36 ,לידנער רעד ,קיד) "םלענ ךיוא

 ןליֿפַא טצונַאב קיד ;20 ,רעטיב בֹוט םֹוי טּוג רעד עיַאמש 'ר ;א/ה ,רעטומֿפיטש יד

 ןבַײלק ןוֿפ ןעניז ןיא ,"טלעג ןכַאמ, ;(44 ןוא 18 ,עלעקעי ,"ןשָארג םעד רָאג

 .המודכו (300 ,שטיוװָאצַאק) טלעג

 סָאד) טלעג גרַאב ַא רַאֿפ טרָא ןייק ָאטשינ ךיוא זיא עידוטש רעד ןיא

 ;(00 ,שטיװָאצַאק) טלעג עשּפיה ;(43 ,ו ,קיטָאק) טלעג ןֿפױה ;(22 ,לכיטנירעטש

 (ס)עמוס ;(36 ,חול-טלעו רעד) טלעג סעברָאט ;(134 ,דיי םילהת) טלעג קַאז ַא

 לּפינק ַא ;(22 ,םינכדש ןָא ךודיש רעד ,קיד) טלעג קעּפ ;(רעזנוצ) טלעג ליֿפ ,טלעג

 ,טלעג עכפינק :1826 םורַא ןוֿפ קיטש-רעטַאעט ןיא ;6 ,לכיטנירעטש סָאד) טלעג

 .15 ,עלעקעי ;40 ,רעטומֿפיטש איד ,קיד) טלעג קיטש ַא ;(68 ,01 ,9

 םלעג תורצוא רָאנ ,טלעג רצוא ןַא רַאנ טשינ ןעמ טניֿפעג שידִיי ןיא

 ,קיטָאק ;27 ,ףוב לאיחי ,ר"מש ;א/89 ,רַאדנעלַאק רעכילצטינ רעד ,ס"ומ עלעדנעמ)

 ,להקה תאטח) טלעג ןענֹוה רָאנ ,טלעג ןֹוה ןַא רָאנ טשינ טסָאק'ס ;(120 ,װ

 תועטב טָאה ןהָאזשואי .157 ,1 'ב ,ו"טשת ,םילשורי ,רצוא ןעטְלַא רעזנוא ןופ ,ןהאזשואי .ב 5
 טָאה רתויה לכל .ט"שעב םוצ עטייװצ יד ןוא םירוטה לעב םעד וצ אירטמיג עטשרע יד ןבירשעגוצ
 ינוע אירטמיגבו ןוממ אירטמיגב םלוס, ; םירוטה לעב ןוֿפ זמר םעד טשטַײטעגסױא רָאנ ט"שעב רעד
 (בי ,חכ ,תישארב) "םירי הזו ליפשי הז יכ

 המישר רעד ןיא ןעניֿפעג ןעֿמ ןעק רעכיב ןוא םירֿפס יד ןוֿפ םיטרּפ עשיֿפַארגָאילביב יד 1
 ,רוציקב ץלַא ָאד ךיא גנערב רֶעבירְצִד ,אֵפֹוְג



 ריפנַײרַא אוו

 ,רעביור-טדָאטש איד ,ןײטשָאלב רזוע) טלעג ןֹומטמ ַא ןרילרַאֿפ וצ טייטש ;(35

 ;(189 ,54 ,רעטעלבדָאװיי ,רעגיניקיד) טלעג םינֹומטמ טסָאקעג טָאה'ס ;(14 ,וש

 ןכס ןעגנילשוצנַײא תלוכיב זיא רָאנ ,טלעג ךס א רָאנ טשינ טגָאמרַאֿפ רע

 .(28 1 ,הבוט לעב רעד ,ןייטשָאלב) טלעג

 .טלעג ןשָארג א קורדסיוא רעד זיא ןעמונעגנָא ןוא טײרּפשרַאֿפ רעייז

 ןצרּפ ַײב .טלעג הטורּפ ,טלעג רעריֿפ ,טלעג עקיּפָאק א זיא יוצמ רעקינייוװ

 .(249 ,וװ ,ןעטפירש) !טלעג הטורּפ הושמ תוחּפ :וליֿפַא

 לָאמַא זיא'ס רעַײט יו טזייװַאב ,טלעג שוביש ַאזַא ןַײז ֿבישחמ סָאד

 טיהעגּפָא ןעװעג זיא ןעמ ףיט יו ןוא טלעג ןוֿפ טרעװ רעד ןעוועג ללכב

 ןיא ץראוש .י .י טּפַאכעגֿפױא סָאד טָאה שירעלטסניק .לזג קֿבא ןַא רַאֿפ

 ןלַאֿפַאב זיא סָאװ ,ץעגייש א טימ לַאֿפרַאֿפ א טרעדליש רע ּוװ ,עמעָאּפ ןַײז

 רעד .ןכש ַא טימ ריצַאּפש ַא ףױא סױרַא זיא רע ןעוו ,ֿבר םעד רעטָאֿפ ןַײז

 ןבילבעג םיא זיא רע סָאװ ,עקיּפָאק ַא ןכש םעד ַײב טנָאמעג טָאה ץעגייש

 ןֿפלעה רַאֿפ ןעגנודַאב ךיז טָאה דַי רעד סָאװ ,סעקיּפָאק ייווצ ןוֿפ קידלוש

 ביג טלעג סָאד ,טלעג ןַײמ ּפָא רעסעב ביג, .לקעּפ רעװש ַא ןגָארמ םיא

 טימ ןֿפרַאװַאב ןבױהעגנָא ייז טָאה ןוא ץעגייש רעד ןעירשעג טָאה "!ּפָא

 -עגנַײא ,עבטמ ענרעּפוק ַא ץעגייש םעד ןֿפרָאװעגוצ טָאה ֿבר רעד .רענייטש

 :לוק ןֿפױא רע טכַארט ַײברעד ,ןרָאצמירג ןַײז םלימש

 -- רעטרעוװ יד טיצ ,ןסַאלעג רע טדער -- ןוֿפרעד

 :ןכַאז ייווצ ןעגנירדפיורא ןעמ ןעק ןוֿפרעד

 ,"האמ ןידכ הטורּפ ןיד , זַא ,םדוק רָאג

 ,"וגיניּפ  טסייה ץקיּפָאק ַא זַא ,ךָאד טעז'מ

 ,ןרעװ טעגרהעג ןעק חנךב א ,תינשהו

 ,טדערעגּפָא ןיוש ערעדנַא ןעגרה ןוא ןקיזמ ןוֿפ

 ,אנ-נ .הטורּפ הושמ תוחּפ א רעביא

 .ןגַײװש רעפעב ןיוש

 .(199 ,םינכש יד ,ןרָאי עגנוי)

 יו ,רעטלעג עכלעזַא ןעניֿפעג טשינ ךיוא ןעמ טםעוו המישר רעד ןיא

 ןיא ;(44 ,| ,קיטָאק) טלעג טשער ;("דַאבנעירַאמ , ,םכילע-םולש) טלעג טכער

 רתֹומה ;(עלעדנעמ םשב א/191 ,שטיװָאקרעֿפערעּפ) טלעג רתֹומ ןעניז ןבלעז

 :ןײלַא רתֹומ ךױא טרָאד ,19--18 ,ד"פרת ,עשרַאו ,םש ישנא ירופס) טלעץג

 "טסבלעז) טלעג תֹורתֹומ ;("ןעלפקעוו ןבעגעג םיא ייז ןבָאה רתומ םעד ףיוא ןוא,

 ןוא, :ןײלַא תֹורתֹומ ךיוא טרָאד ;54 ןוא 48 ,41 ,26 ,רעקרעװדנַאה רַאֿפ ףליה

 רעשַידַי רעד ןוֿפ לייט ַא .(49 ,"רעטעּפש טשרע םיא רע טקוליס תֹורתֹומ סָאד

 ;עטשער ,עקירעביא סָאד -- תֹורתֹומ :ןשטַײמ עדייב טָאה עיֿפַארגָאקיסקעל

 .שטַײמ ןייא רָאנ רימ ןעניֿפעג רעכיברעטרעוו לייט ןיא .ןכַאז-פופקול --- תֹורתֹומ

 םלעג-"הלוע ילזונ, ,טלעג-"ןיניק , ןזָאלעגכרוד רבחמ רעד טָאה הנווכב

 ןױש ,(ה ,ו קרפ ,םילקש ,דעומ רדס ,אקשורטעיּפ החמׂש ןוֿפ שידִיי ,תוינשמ)

 -סננולייה ,טלענסנצרעמש , ןענימרעט עטשטַײדרַאֿפ עכלעזַא ןוֿפ טדערענּפָא

 ה"לש ןוֿפ שידַיי ,אמק אבב) "טלעג-סגנומעשַאב ןוא טלעג-סגנומָאזרַאֿפ ,ןטסָאק

 ,תשובו תבש ױּפר רעצ רַאפ (א/ (ג) ,ב"ישת ,לסירב ,(רענביה לאומש ֿברה)



 אוווו ןעגנוקרעמַאב ןוא ןעגנורעלקֿפױא ,ןעמעלבַארּפ

 לוקיש ןגנַאל ַא ךָאנ בָאה ךיא סָאװ ,רעטלעג לָאצ עסיורג א ךיוא ױזַא

 טשינ רעבָא ,שידָי ןיא טלעג וצ ןרעהעג ייז זַא ,ןסָאלשַאב תעדה-בושִיי ןוא

 המישר רעד ןיא ךיז טניֿפעג רעבָא רַאֿפרעד .טלעג עשידִיי עידוטש רעד ןיא

 ןיא ןבעלֿפױא ןוא ןבעלַאב ףרַאדַאב ןעמ סָאװ ,טלעג טימ רעטרעוו ךס א רָאג

 ,רצוא-טרָאװ רעזדנוא ייז טימ ןרעכַײרַאב ןוא ןעמעננַײרַא ;שידָיי

 םעלבָארּפ-עיציניֿפעד .ב

 -רעטניה רעייז סעיציניֿפעד טרּפ ןיא זיא ץיֿפַארגָאקיסקעל עשידִַיי יד

 -דמערֿפ םלוּכּכ םבור ןענַײז רעכיברעטרעוו עשידִיי יד .םערָא ןוא קילעטש

 טרָאװ סָאד טרעוװ ,שידִָי טימ טרָאװ שידִיי א ןריניֿפעד םוקמב .קיכַארּפש

 -טקניּפ לָאמ עלַא טשינ --- וו"זַאא שילגנע ,שיסור ,שיערבעה טימ טשטַײטרַאֿפ

 מרָאװ א טרעוו לָאמ ךס ַא .םימוגרּת ַײב ללּכ רעד זיא סע יװ ,יונעג ןוא ךעל

 םָא ."יַאדב, ַא ןרעװו ןעמ זומ קידנליו טשינ סָאװ ,"ותרוצּכ , טצעזעגרעביא

 -שיסור לשמל יו ,רעכיברעטרעוו עקיכַארּפשדמערֿפ וצ טמוק סע זַא ,רימ ןעעז

 ,ןֿפירגַאב עשִיױג ךס ַא ןשידִיירַאֿפ וצ ַא"א ןיזיירד ,ץישֿפיל ךיז ןעִימ ,שידִיי

 רעד ןיא ?רעיוא ןשידִיי ןיא ןצלירג ןוא םשה לוליח יו שממ ןעגנילק סָאװ

 .טלעג-לגר : רעטסומ ןשיּפימ ןייא ףיוא ןזַײװנָא רָאנ יאדּכ זיא עידוטש

 סָאװ ,ןלַאירעטַאמ יד ןוֿפ ךמס ןֿפױא ןבעגעג סעיציניֿפעד יד ןרעוװ ללכב
 ןֿפירגַאב ערעדנַא ןבָאה ךיוא ןענעק רעטרעוו יד ןוֿפ ךס ַא .טריקילבוּפ ַאד ןרעוו
 ןטשרע ןטימ ןרירטסוליא סָאד רימָאל .סנַאוינ ןוא ןיימ רעדנַא ןַא ,ןטַײדַאב ןוא
 ףערטַאב רעד, :טריניֿפעד זיא'ס .טלעגיטנעמַאנָאבַא :עידומש רעד ןיא טרָאװ
 ןא ןבָאה ךָאד ןעמ ןעק שיטקַאֿפ ."ןכַאזקורד עשידָאירעּפ עטקישעגוצ רַאֿפ
 רָאנ .המודכו סערעּפָא ,ןטרעצנָאק ,סעיצקעל עירעפ א ףיוא ךיוא טנעמַאנָאבַא
 -סױרַא עיציניֿפעד יד זיא ,ןכַאזקורד רַאֿפ רָאנ ןענַײז ָאד םירוקמ יד יװ ױזַא
 שטַײטסױא ןתמא םוצ ןעוװעג ןווכמ לָאמ עלַא בָאה ךיא יצ .אזַא ןעמוקעג
 ,ןלַאֿפ עסיוועג ןיא ךיא בָאה אמעט יאהמ .קּפוסמ ךיא ןיב ,שטַײטרַאֿפ ןוא

 טַײקשידִיי עשימייה יד טָאה, ץישֿפיל .מ .י ליּכׂשמ רעד יװ ,ןזיװעגנָא ןיוש בָאה ךיא 2
 טָאה רע .םעד ןוֿפ רכז א וליֿפַא ןזָאל טלָאװעג טשינ ןוא טֿפמעקַאב טַײצ ןַײז ןוֿפ טַײקשידיסח ןוא

 ןזַײװנָא רימָאל ָאד .(112 .אוש 'ב ,1954 ,קרָאיוװינ ,ךַארפש עשיזיי) "ןגַײװשרַאֿפ טימ טֿפמעקַאב
 טעװַארּפעג רעכיברעטרעװ עשידיי-שיסור יד ןיא טָאה ןעמ יװ ,עבטמ רעד ןוֿפ טַײז רעטייװצ רעד ףיוא

 ,ץישפיל) ןעמינָאניס רדסּכ ןענַײז ןהֹּכ ןוא חלג ,לשמל .ןעגנוכַײלגרַאֿפ עקידנריקָאש ךרוד ַײרעקנעדַײרֿפ
 טרּפ םעד ןיא ךָאנ זיא ןיזיירד .הנוהּכ ןעמ טשטַײט תוחלג םוקמב .(665 .ןיזירד ;:ב/341 ,9
 שטָאכ טָאה ץישֿפיל ןעװ ,"ףָאשיב ַא ןַײז ,לודג ןהֹּכ א ןַײז; וליֿפַא טָאה ןוא רעטַײװ ןעגנאגעג

 רעשחלג, ןבָאה עדייב .(טרָאד) "װעשיב א ןַײז ,חלג רעסיָארג א ןַײז, :"װעשיב ,חלג רעטסטלע רעד

 ץישֿפיל .(ב/218 ,ןיזיירד ;ב/119 ,ץישֿפיל) "רדיס רעשחלגא .(ב/147 ,ןיזיירד ;ב/81 ,ץישֿפיל) "תילט

 ןיא ןיזירד תעשב ,א/181 ,"רעטסיָאלק ןיא טגָאז עמ סָאװ) השודק איד, :וצ שזַא ןכָארקרַאֿפ זיא
 ץישֿפיל זיא סיעכהל ןדרוסבַא ןַא וצ .(א/147) "גנַאיג טימ הליֿפּת עכילטסירק ַא, : ַײב ןבילבעג

 "(דניק א ןעמלצ סָאד ןטסירק אייב) תירב ַא;, -- אקססצנעומז ןשטַײטרַאֿפ טימ ןעגנאגרעד
 ןרָאביג אײנ א ןמלצ, טושפ ןשטַײט וצ טקַאט ןזיװַאב תוחפה:לכל טָאה ןיזיײרד ןעװ ,(ב/135)

 ,טבַײרש ןעמ ןעװ .ןגיװשרַאֿפ ןעמ טָאה ןצישֿפיל ַײב ץנעדנעט יד .(א/241) "ןיטסירק אייב דניק
 ףיטש םוחנ ןוא ."םזישידִיי םענרעדָאֿמ םעד ןוֿפ רעטָאֿפ םעד, ןֿפורעגנָא םיא טָאה ןעזיר ןמלז יװ
 ,טלעֿפ'ס סָאװ ,עטסקיטײנ סָאד יװַא יװ ,געװ ַא ןזיװעג ךיוא טָאה ץישֿפיל, :ןבירשעג טָאה

 ,1928 ,װעיק ,ךַארּפש עשידיי יד) ןַיַי? ן"טַײקטיהעג ןוא טקַאט טימ ,דמערֿפ רעד ןוֿפ ןעגנערבוצנַײרַא

 ,(22 יּפש ,5--4 'מונ ,װ



 ריֿפנַײרַא או וש

 -עד ןָא רעמרעוו ץזָאלעג ,רערָאלק טשינ יװ ַײס טכַאמ גנורעלקרעד יד ּוװ

 -- טרעלקענֿפױא ןוא טרעלקרעד ןינע רעד טרעוו ןכוּת ןוֿפ בוא .סעיציניֿפ

 תורעשה םתס ןיא ןזָאלנַײרַא ךיז סָאװ וצ זיא -- טשינ אלא ,ֿבומ המ זיא

 -עג לָאמַא ךיא בָאה ,ןלַאֿפ ערעדנַא ןיא ,ךּפהל ? תמא ןוֿפ טַײוװ ,דוסי ַא ןָא

 ךָאנרעד טשינ טמוק'ס וליֿפַא ןעוו ,טרּפ ַא וצ רכז ַא ץעיציניֿפעד ַא ןיא ןזָאל

 םעד ןבעגעגוצ ךיא בָאה טלעגיֿפוט"םוי וצ ,לשמל .ֿבתכב ץעיצַאטנעמוקָאד ןייק

 רעדָא תוריכׂש עטלּפָאמ ןעמוקַאב ןגעלֿפ רעמעברַא ןוא םיתרשמ זַא ,ריֿפנַײא,

 זיא'ס זַא ,טלעגנייר ַײב רעדָא ,"ֿבוט-םוי דוֿבכל ןיול םוצ תוֿפסוה ץעלעיצעּפס

 עיציניֿפעד .עטלַייצעג ןענַײז ןלַאֿפ יד רעבָא .טלעג ךעלרע וצ םינָאניס ַא ךיוא

 ."רומגל הכָאלמה ךילע אל, זַא ,טליֿפעג בָאה ךיא ןוא איגוס ערעווש ַא זיא

 עיבַאטנעזנוקָאד .ג

 -לעב רָאנ לָאמַא ,ֿבתכב עיצַאטנעמוקָאד יד טמוק ץיציניֿפעד רעד ךָאנ

 בָאה רוטארעטיל ןוא ןטנעמוקָאד ןוֿפ ןטַאטיצ ןעגנערב ןוא ןבעגנָא ַײב .הֹּכ

 ךיז בָאה ךיא .חמש ןוא םַײצ :ללּכ ןייא טַאהעג ןעניז ןיא לּכםדוק ךיא

 רעטרעוו, עירעס ןַײמ ןיא טרילומרָאֿפ בָאה ךיא סָאװ ,הטיש רעד ַײב ןטלַאהעג

 םרָאװ ַא ןוֿפ רוקמ ןטשרע םעד ךעלגעמ טַײװ יו ןעניֿפעג וצ ,"סוחָי טימ

 גניר א יװ ןַײז לָאז סָאװ ,רוקמ ןקידרעטעּפש ַא וליֿפַא ןענעכײצרַאֿפ וצ , ןוא

 לקערב ןייק ָאטשינ זיא'ס .:"סַאלטַא ןכעלכַארּפש ןיא ןוא טַײצ רעד ןיא

 ןמָארטרַאֿפ זיא עידוטש רעקיזָאד רעד ןיא זַא ,גנורעלקרעד רעד ןיא אמזוג

 םיחטש ץעלַא םורַא שיֿפַארגָאעג טמענ'ס ;סַאלטַא-ךַארּפש רעשידִיי רעצנַאנ רעד

 ,ֿברעמ ןוֿפ "זנכשא ןושל , םעד ,חרזמ ןוֿפ ןושל-עמַאמ ןקיטֿפַאז םעד ,שידִיי ןוֿפ
 ןשירעמשטַײד ןשירַאגנא םעד ,שטַײט-תידוהי רעדָא ,שדָאי ןשידנעלָאה םעד

 ,רוציקב .שידִיי ןמריזינַאקירעמַא ןוא ,ירֿבע יו שטַײט רעמ ,שטַאַאטײרֿבע

 רעבַײרש-םיליּכשמ ליימ ַא יו ,+ "שידִיי סטָאג, ןוֿפ רעמענירב ץלַא ןוֿפ טּפעשעג

 -ךושל ןייק שיערבעה יו טשינ ץעקַאט זיא סָאװ ,ןֿפורעגנָא אקווד סע ןבָאה

 -םוקמוא רעזדנוא ןיא ןוא ןברוח ןוֿפ רוד רעזדנוא ןיא ןרָאװעג רעבָא זיא ,שדוק

 = םישודק ןושל ַא טַײצ

 םשל םּתֹס טשינ זיא ,ןטַאטיצ ערערעמ טכַארבעג ןרעוו'ס ביוא ,אצמנ
 טַאטיצ רעדעװטעי ךיא בָאה ,הרירב ַא טַאהעג רָאנ בָאה ךיא ּוװ .תואיקב
 יצ ;חטש ןוא טַײצ ןוֿפ עכָארּפ יד םיױא טלַאה סע יצ ,ןטסָאמעג ןוא ןגיווועג
 ןשידַײ ַא ךָאנ ןיא טײרּפשרַאֿפ זיא ןוא םוחָיי ןקידרעִירֿפ ַא טגָאמרַאֿפ סע
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 ןזומ רעביא רעד ,ירֿבע רעד ףױא קיּפמוטש לסיבַא ךיא רימ ןענעז שדוק"ושל ןיא; 4
 ,ןירעגניז יז עלחר ,שטיװָאקלַאֿפ שירעב לאוי) "שעדוי סטַאג ףיוא עטסָארּפָאּפ ןדער ךיז ןשיװצ רימ
 "! שידוי סטָאג עטסָארּפ בַײרש וד ...? שירעמשטַײד רימ גיוט סָאװק ;(עדעררָאֿפ ,"העדומא רעד ןיא
 ןשיװצ ,רעלעטשטֿפירש עשידַיי לסיב שּפיה ַא ןבָאה רימ, ;(82 ,רענַאיססימַאק רעד ;סומלַאק ךירלוא)
 ,ענעי ןוֿפ טינ ןיוש דייר'כ .שידיי ןײק טינ ןענעק עכלעװ ,רעלעטשטֿפירש עלוֿפטנַאלַאט ךיוא יז
 "ַׂשיִדָיי ןװָאנשַאמ ַא ,םעַײנ א ןריצודָארּפ עכלעװ ,ענעי ןוֿפ ,"שידי סטָאג; טינ ןענעקרענַא עכלעוו
 ,(1934 ,22 לירּפַא ,קרָאירינ ,גָאט רעד ,רעגינ .ש)
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 אוש ןעגנוקרעמַאב ןוא ןעגנורעלקֿפױא ,,ןעמעלבַארּפ

 רעגייטש ַא ,גהנמ ַא ,חסונ ַא ,סנַאינ ַא סעּפע ףיסומ זיא רוקמ רעד יצ ;בושִיי

 .המודכו

 .לָאמ עלַא טשינ רעבָא ,שיגָאלָאנָארכ טכַארבעג ןטַאטיצ יד ןרעוו בור'ס

 ל רעד רעדָא ךשמה רעשיגָאל ַא ,כוּת רעד רעִירֿפ טרידיצעד ,קיטיונ עוו

 רעדעי זַא ,ןקרעמַאב וצ קירעביא רשֿפא זיא'ס .ךרע ןַא ןוֿפ יוב רעשירַארעט

 ןעועג ןילַא ץלא ךיא בָאה ,טריטיצ עידוטש רעד ןיא טרעוו סָאװ ,הרוש

 היֵאר עקיצנייא ןייק טכַארבעג טשינ בָאה ךיא .טריזילַאנַא ןוא טרילָארטנָאק

 רצ ןוא ןעלמַאוֿפױנצ סָאד ןעוועג ןבָאה טשינ לָאז'ס רעווש יװ ,היאר ןָא

 ןיא ןענימרעט עץשידַיי יד ןענַײז ֿבושח רעדנוזַאב .לאירעטַאמ םעד ןבַײלקֿפױנ

 רעד טלצרָאװעגנַײא יו טלוב רעמ ךָאנ טכַאמ סָאד .ןטסקעט ץעשייערבעה

 ,ןגָאז רימָאל ,טרָאװ אזַא וליֿפַא זַא ,ןבעל ןיא ןעוועג זיא ןימרעט רעשידַיי

 ךעלכַארּפש ןעוו ,שידִיי ןיא אקווד תונקּת עשיערבעה ןיא טמוק טלעג"קסּפ יו

 ."קסּפ-תועמ , רעדָא "קסּפ ימד, ןצונ טֿפרַאדַאב ןעמ טלָאװ

 טנעקעג טלָאװ ןעמ .ןטַאטיצ עֿפש ַא ָאד ןענַײז רעטרעוו ערעדנַא רַאֿפ

 ןענַײז ערעדנַא .טלעג-חריד יו ,לשמל ,טרָאװ א .ןטַײז רועיש ַא ןָא ןליֿפנַא

 רַאֿפ .רוקמ ןייק לַײװרעד טכוזעגּפָא טשינ ךיז טָאה'ס ;ןטַאטיצ ןָא ןבילבעג

 אוה .שָאוהיײקַאויּפס רוקמ רעטשרע רעד הּתע;תעל ןבילבעג זיא טלעגיחבזמ

 טשינ .הפלעב טליײטץגטימ רימ טָאה ןעמ סָאװ ,"רעטלעג יד טימ ןידה

 רעטרעוו עטלסּפעג ןוֿפ המישר יד ."טלעג טוג, רַאֿפ ןעמונעגנָא ךיא בָאה ץלַא

 טָאה סָאװ ,עירעטירק ןייק ןטלַאהעגסױא טשינ טָאה'ס .עניילק ןייק טשינ זיא

 -סיוא טשינ זיא ַײברעד .ןשרָאֿפ ןוא ןעלמַאז ןַײמ ךשמב ןֿפַאשעג רימ ַײב ךיז

 .םיתועט .עסיוועג טכַאמעג ןריקַארב םַײב בָאה ךיא זַא ,ןסָאלשעג

 ןעמ .טלעגלטניה יו קידהנושמ רָאג לָאמַא ןעגנילק "רעטלעג , ערעדנַא

 לױמסקלָאֿפ ןוֿפ ןבעל ןוֿפ ןעמונעג סע טָאה רבהמ רעד יצ ,טשינ טסייוו

 םשינ ךיא בָאה עידוטש רעד ךשמב .וטֿפױא ןַײז ,"גנוטכיד , ןַײז זיא'ס רעדָא

 סָאד ךיז טָאה ףוס םוצ ןוא ןלַאֿפ עכעלנע ףיױא ןֿפַארטעגנָא ךיז לָאמ ןייא

 לָאמַא ןוא הּפילעב לָאמ לייט ,ֿבתכב לָאמ לייט ,טקיטעטשַאב "עשילרעטסיוא

 ,טניימעג הלחּתכל ךיא בָאה טלעגלעציה ַײב ךיוא .הּפלעבו ֿבתכב ןעמַאזוצ

 עקַאט טָאה ץסקַאט אזא זַא ,םיוא ךיז טזָאל .עיזַאטנַאֿפ עשרעבַײרש זיא'ס זַא

 עקידנֿפודיאצוי וליֿפַא ןעמונעגנַײרַא לָאמַא ךיא בָאה רעבירעד ! טריטסיסקע

 ןרַאֿפ תויאר ןעניֿפעג וצ לַײװרעד ןעגנולעג טשינ רימ זיא'ס ביוא .רעטלעג

 ,ןכוזּפָא תויאר עכלעזַא ךיז ןלעוו טַײצ רעד טימ זַא ,ךָאד ךיא ףָאה ,ןימרעט

 .ןעלמַאזוצנַײא טינ ,לטבל ןירוח-ןב התא ןיאו

 זיא'ס סָאװ ,טעברַא רעד ַײב זַא ,ןגָאז וצ קיטיינ רַאֿפ ךיא ןיֿפעג ללכב

 ןוא ןעלמַאזֿפױנוצ ַײב טרֿפב ,ךיא בָאה ,"שדקה-תדובע, ןא ןעוועג רימ רַאֿפ

 לָאמ ןייא טשינ .אימשד אּתעייס לָאמ ךס ַא ןעזעג ,ןלַאירעטַאמ יד ןטכַײלַאב

 עקידמצולּפ ןוֿפ טּפַאכרַאֿפ ןוא טֿפַאגרַאֿפ טושּפ ,טניוטשרעד ןבילבעג ךיא ןיב

 עטערקנָאק ךרוד ןתמא ןוא תורעשה טקיטעטשַאב ןבָאה סָאװ ,ןעגנוקעלּפטנַא

 ,רכׂש ןוא דיײרֿפ ןַײמ ןעוועג זיא'ס סיורג יו .םירוקמ ענעטלעז ןוא ןזַײװַאב

 ריֿפ רעביא טקעטשרַאֿפ ןעװעג זיא סָאװ ,טלעגטכַאנ יו טרָאװ אזא ןעוו

 קידנבַײרש ! ןצרּפ ַײב ןוקיּת א ןעמוקַאב טָאה ,גרעבדירֿפ סקנפ ןיא רָאי טרעדנוה



 ריֿפנַײרַא אוו

 לעיצעּפס רעַײטש א ןעוװעג ךיוא זיא'ס זַא ,טנרעלעג ךיא בָאה ,תורוש יד

 ךױא ,טלעגשעל יו טרָאװ ַאזַא רעדָא .* טלענטכַאנ ןעמָאנ ןטימ ןדִיי רַאֿפ

 -רעוו ךיױא זַא ,סױא םזַײװ .ןצרּפ ַײב ךיז טניֿפעג ,סקנּפ ַא ןיא טקעטשרַאֿפ

 -עג ייז זיב ,םלועה-ללח ןיא ,ןיאליטרע ןילזאד תומשנ יוװ ,םורַא ןעִילּפ רעט

 .ןוקיּת ןתמא םעד ןעניֿפ

 געילסײא ך

 -סיוא םענרעדָאמ םענעֿפורעג ױזַא םעד ןעמונעגנָא ךיא בָאה ללּכיךרדב

 ןוא עשִיַאכרַא ַײב ,ךיז טײטשרַאֿפ ץוח ַא ,סעיצַאװרעזער ץעסיוועג טימ ,גייל

 טָאה ןעמ ןעוו ,געווסיוא רעקיצנייא רעד ךָאד זיא סָאד .ןטסקעט עלעיצעּפס

 ןבָאה סָאװ ,םירבחמ ןוֿפ ;ןטַײצ עלַא ןוֿפ ןטנעמוקָאד ןוא םירוקמ ךיז רַאֿפ

 ןמקעלאיד עלַא ןיא טקורדעג ןוא ןבירשעג ךיוא רָאנ ,טדערעג רָאנ טשינ

 ידי רערעטלע רעד ןוֿפ ליימ רעסיורג ַא רָאג זַא ,ןטענרַאֿפ טשינ ףרַאד ןעז

 ,ר"מש ַא ויב עלעדנעמ ,קיד ,דלעֿפנסקַא ןוֿפ םירוביח יד ,רוטַארעמיל רעש

 ץשידיסח יד ןוא ךעלכיב-הׂשעמ ,רוטַארעטיל-ּפקלָאֿפ רעד זיב ,רענוועל ,ןײטשַאלב

 ,תודוקנ טימ טקורדעג לייט רעטסערג רעד ךָאד זיא -- "םש ישנא ירוּפס,
 סָאד ,טקעלאיד םעד םורַא ױזַא טיהעגֿפױא וליֿפַא רָאנ ,טקורדעג םַּתס טשינ
 טקורדעג) לכיטנירעטש סָאד ןייע --- סעקוװעשטשיּפ עלַא טימ ןושל עטדערעג
 -כיב עקידנשָארג רעטרעדנוה יד ןוא (סעדַא) רעמורק רעד עקשיֿפ ,(גיצּפַײל ןיא

 ,לשימעשּפ ,ווָאקרטעיּפ ,ןילבול ,עשרַאװ ,ענליוו ןיא טקורדעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעל

 ץּפַאמ רעד רעביא םיירב ןוא גנעל רעצנַאג רעד ןיא טעמּכ -- גרעבמעל

 .ןקורד עשידִיי ןוֿפ

 עניילק סָאװ ,קירעהעג יו טצַאשעץגנּפָא טשינ טציא זיב ךָאנ טָאה ןעמ

 םושב ןעמ ןעק סָאד .ןָאט וצ ןזיװַאב ץלַא ןברוח ןזיב ןבָאה ןקורד עמערַא

 ליֿפ ױזַא ןוֿפ דנַאל ןיא ,עקירעמַא רעכַײר רעד ןיא ןזַײװַאב טשינ רָאג ןֿפוא

 ןטסקעט יד ןבעגרעביא ךעלטקניּפ טלָאװעג טלָאװ ןעמ ןעוו .ןטַײקכעלגעמ

 .תורצוא סחרוק טעַײטסעג טשינ טלָאװ ,תודוקנ יד טימ טקורדעג ןענַײז ייז יו

 -נטלַאהעגסױא ,טייקכעלטקניּפ עכעלטֿפַאשנסיװ ןגעװ טדער ןעמ ןעוו

 -- לַאֿפ ןַײמ ןיא .שרל נעול ַא טושּפ ןעמ זיא ,טײקכעלטַײהניײא ןוא טַײק

 ןופ --- רעצעז רעד ,עשילױּפ א --- ןירעבַײרשרעביא יד ,קַאװטיל ַא --- רבחמ רעד
 -סיוא ,טקעלַאיד ןַײז טימ רעדעוװטעי .רענילָאװ ַא --- היגמ-לעב רעד ,עיצילַאג

 עקיטכיוו-טשינ עכלעזַא ןיא ןדײרֿפױנוצ טשינ ךיז ןעק ןעמ .גיילסיוא ,ךַארּפש

 -ןדער ,ןבױלק-ןבַײלק ,ןַאקךעק ,ןוטדַאט ,ןענייזןענעז ,ןביגבעג יו ןטַײקיניײלק

 .םימרּפ ערעקידתודופי = טדערעגּפָא ןיוש ,וו"זַאא ןדייר

 ןשידִיי ַא ןקורד םַײב טָאה ןעמ סָאװ ןטַײקירעװש עלעיצנַאניֿפ ץוח ַא

 ןבָאה ,ןלעטשרָאֿפ םינ רָאג רענייק ךיז 00 ,ןכעלטֿפַאשנסױװ ַא טרֿפב ,רֿפס

 ףיױא טדנעװשרַאֿפ ןעמ טנוזעג ,עיגרענע ,דלודעג ,ימ ,טַײצ ליֿפװ ,הנׂשה ןַא

 סייו ןושלו המוא ןייק סָאװ ,ןעמעלבָארּפ-קורד עשינכעט םּתֹס ןוא גיילסיוא

 -רַאֿפ ,ץעווינ ןיא קעװא םעד בילוצ טייג טלעג שידִיי ליֿפױו .טשינ םעד ןוֿפ

 6 תם. אז. רשסוםטטסז8ַג (26:0010216 846ז 1846װ !מ 46ז (2/6ז/1812, 111. סט: םסנו:א ןאססהסתטסזא, 5ט12088, 1909, 30.



 אצוו ןעגנוקרעמַאב ןוא ןעגנורעלקֿפױא ,ןעמעלבָארּפ

 ,םעלבָארּפ-גיילסױא יד טזיילעג טשינ ךָאנ טנַײה זיב טָאה ןעמ ? ןעוו רַאֿפ ? סָאװ

 תונשקע טימ םּתס טשינ רעבָא ,רוֿבעי אלו קֹוח ַא ןרעװ ץעקַאט לָאז סע זַא

 ןסיו ןוֿפ הלַאש ַא טושּפ זיא'ס ןעוו ,גנַארד "תיגיגכ רה םהילע הֿפּכ, ןוא

 מימ ןטסיווגניל ןוא ןגָאלָאליֿפ יד ןבָאה םיטרּפ עסיוועג ןיא .רשיה-לכׂש ןוא

 -- רעטרעטנָאלּפרַאֿפ ,רערעווש ןינע ןצנַאג םעד טכַאמעג "םישודיח, ערעייז

 -המ לש םירֿבד ןיא טזָאלעגנַײרַא ךיז טָאה ןעמ .רערָאלק ןוא רעטכַײל טשינ

 .טשינ ןעמ טמוק אֿפוג קוסּפ םוצ ,רקיע ןַא לֿפט א ןוֿפ ןכַאמ ןוא טכַאמעג ,ךּכב

 .רבחמ רעד -- ןברק רעתמא רעד זיא יניבל יניב

 םָאה טעזלע הדוהי .מעטש ןוֿפ ןעמענ עגונב ךיוא רעטרעוװ רַאּפ ַא

 ןעמ יו ,ןענעכער ךיז טֿפרַאדַאב ןעמ טלָאװ טרּפ םעד ןיא זַא ,טגײלעגרַאֿפ

 -- !ןיטיג ןיא טָאמש ַא ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןבַײרש ןוא ןגיילסיוא לעיציֿפָא טגעלֿפ

 .ןעמעננָא ,סעיצַאקיֿפידָאמ עסיוועג טימ ,טֿפרַאדַאב טלָאװ ןעמ סָאװ ,גַאלשרָאֿפ א

 .אנרַארוה ןבירשעג ןָא םינומדק ןוֿפ ןעמ טָאה טָאטש-ןריױבעג סעמַאמ ןַײמ

 רענדָארוה עטלַא יד ןוֿפ םירעש יד ףיוא ןעמָאנ רעד טנענימָארּפ טרירוגיֿפ ױזַא

 רֿפס ַא וליֿפַא ךָאד ןבָאה רימ ."אנדארוהו אנליוו, וצ רעטעּפש ןוא ןקורד

 ,טַײלסדנַאל רענדָארוה יד אקווד .טָאטש רעד דוֿבכל ןוא ןעמָאנ ןֿפױא ינדא רה

 מביוה ,(אה ַא םוקמב ףלַא ןַא טימ ןדייר) ףלא-ינב טבש םעד וצ ןרעהעג סָאװ

 ןעוועג רשֿפא לָאז סָאד יצ .'ה תוא ןטימ טָאטש רעייז ןוֿפ ןעמָאנ רעד ןָא ךיז

 -םמַײװ ַא זיא -- ענדָארג ןשיװַאלס םעד ףיוא ןדייר ןיא ןטַײב וצ םרוג ַא ןַײז

 -ץגסיוא ןייק לַאֿפ םעד ןיא ןכוז טשינ ןעמ לָאז רעבירעד .הרעשה ץעקיֿפױל

 ןגױא ענַײמ ןיא סָאװ ,ןעמרַאֿפ עדייב ןעניֿפעג ןעמ טעװ רעכיג .טײקנטלַאה

 ,טצונַאב ןעמ יו טקנוּפ .רשיו רשּכ ,ֿביתֹּכ רעד ַײס ןוא ירק רעד ַײס ,ןענַײז

 ָאד ךױא ןעמ טעװ רעבירעד ,םעדַא ןוא סעדַא ןדייר ןיא םויהידע ,עודיּכ

 םעד ןיא ןַײז וצ ֿבױחמ השמ ןייק טשינ זיא רענייק .ןעמרָאֿפ עדייב ןעניֿפעג

 -סיוא ןוא ןדייר לָאז ןעמ יו ,ןריטקיד טשינ ןעק רענייק .ןטלַאהעגסיוא לַאֿפ

 ןעמ יו ןורחא קסוּפ ַא ןַײז וצ טכער ןייק טשינ רענייק טָאה אליממ ,ןדייר

 .הׂשֹעי ויניעב רשיה שיא זַא ,טשינ ןֿפוא םושב ,רעבָא ,טניימ סָאד .ןבַײרש לָאז

 טקעג 'טטכאמטג  ת

 .טלעג "ענַײז , ךיז "טכַאמ , זַײרק רעדעי

 ןוא -טידערק עשידִי יד ןֿפַאשעג טָאה "רעטלעג, לקיצ רעדנוזַאב ַא
 ןיילַא (א"קִיי) "טֿפַאשלעזעג-סנָאיצַאזינָאלָאק עשידיי , יד .גנוגעווַאב-עיצַארעּפָאָאק
 -כיב ןוא ןרושָארב ,רעטעלבגולֿפ ןוֿפ לקעטָאילביב ץנַאג ַא ןבעגעגסױרַא טָאה
 ןדנירג וצ יוװ ןעגנוזַײװנָא עשיטקַארּפ ןוא גנורעלקֿפױא ,ץדנַאגַאּפָארּפ רַאֿפ ךעל
 עליה רעד ףיוא .תורֿבח טידערק-ןיילק ןוא סעסַאק-רָאּפש ןוא -ייל ןריֿפ ןוא

 רעביא ייז ןוֿפ ,םעבַאגסױא 31 ןוֿפ המישר ַא ךיז טניֿפעג ןעדַאלקוװייַאנּת ןוֿפ
 ֿבור'ס ןענַײז סעבַאגסױא יד .שיסור ןיא עקירעביא סָאד ,שידִיי ןיא קיצנַאװצ
 -ניא עשידִיי יד ןבעגענּפָא םעלכָארּפ רעד טימ ךיז ןבָאה'ס רעבָא ,עמינָאנַא
 ןימולחל םעד רַאֿפ ןבָאה סָאװ ,רעקימָאנָאקע עטלושעג לייט ַא ,ץנעגילעט

 .29 הרעה ,46 ,אשו 'ב ,1956 ,קרָאירינ ,ךַארפש עשידַי 7



 ריֿפנַײרַא אוצווו

 עלעיצעּפס ַא ןֿפַאש ,ןושל טימ ןעלגנַאר ךיז טזומעג שידִיי ןיא טיבעג םעַײנ

 ןטיירב ןרַאֿפ ךעלגנעגוצ ןוא רעלוּפָאּפ ןבַײרש קיטַײצכַײלג ןוא עיגָאלָאנימרעט

 ןוֿפ הניחב רעד ןיא סיוועג ןענַײז רעטלעג "עטכַאמעג , יד ןוֿפ ךס א .םלוע

 ןשידַי א טימ ןענימרעט לייט ַא ןֿפַאש וצ ןעגנולעג זיא ךָאד .עיגָאלָאנימרעט

 -לעזעג יד, ךױא .ןבעל ןוא ןושל ןיא טרעגריבעגנַײא ךיז ןבָאה סָאװ ,םעט

 טָאה "דנַאלסור ןיא ןעדיא ןשיוװצ טייברַאדרע ןוא קרעװדנַאה רַאֿפ טֿפַאש

 .ןענימרעמ-טלעג ןֿפַאש ןיא קלח ריא סעבַאגפױא עריא ךרוד ןגָארטעגוצ

 עשידַיי יד ןענימרעט-טלעג לקיצ ַא טימ ןטָארטרַאֿפ ךיוא ןענייז ָאד

 ןטֿפַאשנַאמסדנַאל יד .טרֿפב קרָאירינ ןוא ללכב עקירעמַא ןיא ןטֿפַאשנַאמסדנַאל

 ןבָאה ןטנַארגימיא יד .גנושרָאֿפ עכעלטנירג ןוא עסיורג ַא ךָאנ ןענידרַאֿפ אפוג

 ןיא ןליֿפ רימ .למעטש ןשימייה ןוֿפ ךשמה ַא ןטֿפַאשנַאמסדנַאל יד ןיא ןעזעג

 ןוֿפ ףמַאק םעד ,ןמייווצ םוצ רענייא ןטנַארגימיא יד ןוֿפ ךיז ןעילוט סָאד ייז

 -ייה ןוֿפ תומַא 'ד ךָאנ טֿפַאשקנעב יד ,טַײקמַאזנייא רעד ןגעק רעלגָאװ םעד

 -נביוא ןעעז סעיצוטיטסנָאק יד .ןרָאי "ענירג, עטשרע יד ןיא טרֿפב ,טַײײקשימ

 זיא סָאד .ערעדנַא יד ןוֿפ רענייא טריּפָאק ןעוועג ןטלָאװ ייז יו סיוא קיֿפױא

 רעד ןיא רעבָא .לייט ןלעיציֿפָא ןוא ןלענָאיצַאזינַאגרָא םעד עגונב קימכיר רָאנ

 מָאה ןעמ סָאװ ,רעגיימשסנבעל לסיב ןייש ַא טקעטשרַאֿפ ייז ןיא זיא ,ןתמא

 טעז ןעמ ;טלעװ רעַײנ רעד ןיא םייה רעטלַא רעד ןוֿפ ןצנַאלֿפרעביא = ועג

 רעַײנ ןיטולחל רעד טימ ןטנַארגימיא יד ןוֿפ לגנַארעג םעד ךעלרעּפמַײשַאב

 ןוא רעַײט ןענַײז סָאװ ,ןטרעוװ יד ןיא ךיז ןרעמַאלק סָאד ;םייה רעַײנ ,הֿביֿבס

 ץטשימעג רַאֿפ דחּפ רעד ,טַײקשידַיי ןוֿפ םויק םעד רַאֿפ ארומ יד ;קיליײיה

 ןוא תורקֿפה רַאֿפ גרָאז עסיורג יד .תבש-לולח ןוא הלימ תירב לוטב ,תונותח

 ןטֿפַאשנַאמסדנַאל ץעזעיגילער ןוא םישנַא יד ַײב .טרינימָאד שידִיי .ןברוח-החּפש

 ןענַײז ןטסגנערטש םוצ .* עיצַאלימיסַא-ךַארּפש ןגעק ףמַאק ןליטש םעד 0 טליֿפ

 ,רימ ןעניֿפעג טֿפַאשנַאמסדנַאל רעשידיסח ןייא ןוֿפ תונקּת יד ןיא .םידיסה יד

 רָאנ זומ םייחה-תיב רעזדנוא ףיוא טלעטשעג טרעוו סָאװ הֿבצמ א זַא

 ?"םוטַאד ןכעלטסירק ןייק טשינ ךיוא ןוא ,תירושַא ֿבתכ ןיא ןבירשעג ןַײז

 ןטֿפַאשנַאמסדנַאל יד ןוֿפ טַײקויטקַא-טּפױה יד םויהידע ךיז טיירד טסּוװַאב יווװ

 טמוק ,ןעגנילק טשינ לָאז םע שיסקָאדַארַאּפ יו ןוא .םייחה-תיב םעד םורַא

 זַא ,רעדנּוװ ןייק טשינ זיא רעבירעד ,ןבעל שידִיי טֿפַאש טיומ רעד זַא ,סיוא

 סקילַאיב ןגָאז טשינ ייז ףױא ןעק ןעמ .טױטעגּפָא זיא ןבעל עשידִיי סָאד

 םָאה לטעטש םעניילק ןיא טרָאד ,רעמ טשינ ."םייחה תא ונל ווצ םתומבו,

 -טֿפַאשנַאמסדנַאל עכלעזא ךָאנ ןוא טלעג-העֿבש ,טלעגיןינמ ןוֿפ טסּוװעג טשינ ןעמ

 ...רעטלעג

 םעד ףיוא קיטירק ןַײֿמ ןיא ןבירשעג ךיא בָאה םינינע עלַא יד ןגעװ רעכעלריֿפסױא 8

 ,242-239 ,1939 ,לירּפַא ,טֿפנוקוצ יד ןיא ,קרָאירינ ןוֿפ ןעטֿפַאשנַאמסדנַאל עשיזיא יז ךוב

 ,קרָאי-װנ ןיא ז"סרת טעדנירגעג ,ןיליופד םיזיסחה תיב הרבח רעד ןָאיצוטיטסנַאק 9

 .19 8 ,31 ,פ"רת טקורדעג



 אווא ןעגנוקרעמַאב ןוא ןעגנורעלקֿפױא ,ןעמעלבַָארּפ

 ןלָאּצּפָא ןוא ןרעַײטש .ן

 המישר רעד ןיא "יראה קלח, םעד זַא ,רימ ןעעז למעצכוז םעד ןוֿפ

 -לעב ,"טלעג עשידיי; ךיוא רימ זיא סָאד .ןלָאצּפָא ןוא ןרעַײמש ןעמענרַאֿפ

 ןוא ןדַי ןוֿפ טשינ ,דָי רַאֿפ ןֿפַאשעג ;םיוג יד ןוֿפ ןעגנּוװצעגֿפױרַא וחרּכ

 םַאר רעכעלכַארּפש רעד יו ױזַא זַא ,ןענַאמרעד רעבָא ךיא ליוװ .ןבעל שידִיי

 -בעה ןוא עשידִיי רָאנ ךיוא םירוקמ בור'ס ןוא שידִיי זיא עידוטש רעד ןוֿפ

 .םי ַא ןוֿפ ןּפָארט ַא רָאנ ָאד ןרעַײטש ןינע רעד רעבירעד זיא -- עשייער

 םימ ןבעגּפָא ךיז לָאז סָאװ ,רעטנרעלעג רעשידִיי ַא ןעניֿפעג ךיז לָאז יאוולה

 ,תונושל ץלַא ,טַײצ עלַא ,ןתולג ץלַא ןעמענמורַא לָאז סָאװ ,גנושרָאֿפ אזא

 ,תולג רעד טסָאקעג וזדנוא טָאה סע רעַײט יו ןעזעג ןַאד טשרע רימ ןטלָאװ

 -ַאב ,זיא יז יו ,המישר יד וליֿפַא !טלָאצַאב םיא רַאֿפ ןבָאה רימ רעַײט יו

 -ַאב ץלַא ןבָאה ןדִיי יד סָאװ ,ןרעַײטש ינימ לּכ יד ןוֿפ לייט ַא ןיוש טזַײװ

 ןעוועג ןענַײז ייז "שירעדניֿפרעד יו ;םִיױג יד םינכש ערעייז ןלָאצ טֿפרַאד

 -הנושמ ץנדָאמ טימ ןלָאצּפָא ענזירּפַאק ןוא עדליוו יילרעלּכ ןטכַארטסױא ןיא

 ןמױל ,טלעג רעמ סָאװ ,טלעג ןדַיי יד ןוֿפ ןסערּפוצסױרַא ידּכ ,ןעמענ עקיד

 . םוג זיא םלעג ןַײז רעבָא ,טשינ נױט דיי רעד :ללּכ

 ןוא בָאה ,ןבעל ןַײז רַאֿפ ?טלָאצעג טשינ דִי רעד טָאה סָאװ רַאֿפ

 "ולצניוא רעגנַאל-תולג א ןעוועג זיא'ס !ץנעטסיסקע םצע םעד רַאֿפ ,סמוג

 רענוז רעדעי ןוא טכיל רַאֿפ ןעמעטָא וצ טֿפול רַאֿפ ,טיורב ןסיב ןדעי רַאֿפ

 ןעמ טָאה טירש ןוא טירט רעדעי רַאֿפ ,דנעוו ןוא רעק רעדעי רַאֿפ ,לארטש

 לובלב רעדעי ,הריזג רעדעי ! ביג ,בינ ,םלשמ ֿבקעי 'ר :טרעדָאֿפעג ,טנָאמעג

 סָאװ ,רעד ןסייהעג טָאה יג רעמוג ַא ןוא .טלעג טימ ןעירשענּפָא ןעמ טָאה

 ןטלַאהַאב ןדִיי זַא ,לובלב רעד זַא ,ֿבגא ,רימ ןענרעל : טלעגניילק ןוֿפ .טמענ

 יז ףיױא ןֿפרַאװֿפױרַא סָאד ןוא טלעגרעכליז ןוא ץנימ סָאד המחלמ ַא תעשב

 .דרָאב ַא םימ לובלב ַא ןיוש זיא ,םעד רַאֿפ תוירחַא עצנַאג סָאד

 טקצעג ןברוח ד

 השרּפ יד ,ןטכַײלַאב וצ ןבילבעג רימ זיא השרּפ עקירעיױרט ןייא ךָאנ

 יו ,םיפתוש רָאנ רעדָא תודע לָאמַא רימ ןענַײז טָא .טלעגךברוח םעד ןוֿפ

 לַאֿפ רעד זיא סָאד יו ,ןֿפַאשעג טגָאזעג םנייטשמ טרעוו "טלעג עשידיי, ױזַא

 .טלעג עשטַײד טימ

 -ַאב ןעמ טלָאװ ,ןעמענוצ ןוא ןעמענ עלַא ןעגנערב לָאז ךיא בוא

 תיב-ףלא ןשידִיי םעד לָאמ ןייא יו רעמ ןענעכיײצרַאֿפ ןוא ןעגנערב טֿפרַאד

 .תויתוא עשידַיי יד לָאמ ליֿפ ױזַא ןַײז ללחמ טשינרָאג ךיז טליו סע ןוא

 ,הרומל יש ןיא סקנומ יװ ןטעברַא עכלעזַא ןיא טקעטשרַאֿפ זיא טלעג ענדָאמ לסיב ןייש ַא 0
 ךיז טלעטש רבחמ רעד .35- 28 ,גרעבנַײװ ןטנָאמרעד ןביוא םעד ַײב רעדָא .לײט ןיזעֹו ,80- 8
 טשינ ,ןעמונעגמורַא ןעװעג ןענַײז ןדיי יד רעכלעװ ןיא ,ןרעַײטש ןוֿפ ץענ רעד ןגעװ ּפָא עקַאט
 .דלעגמואנַײװא ןֿפורעגנָא שוריֿפב טלעגמוא טרצװ טרָאד ,ֿבגָא .ךיז ןרעטנָאלּפוצסױרַא



 ריֿפנַײרַא

 ךיא שטָאכ ."ןעמענוצ לייט ַא ןוא ןעמענטּפױה יד טכַארבעג רָאנ בָאה ךיא

 יו ווימקעיבָא ןַײז וצ טימַאב ךיִז ךיא בָאה ,םרעגָאזןיינ יד וצ רעהענ ןיילַא

 ןוא רָאי יד ןוֿפ ,םידדצ עלַא ןוֿפ ןעגנוניימ יד ןעגנערב וצ ןעזעג ןוא ךעלגעמ

 ןוֿפ "םישרויג יד רַאֿפ תוכז ַא וליֿפַא זַײװנטַײצ קידנכוז ,ךַײלגוצ םרעגָאז-יינ

 ןוא -תונברק יד ןוֿפ "םימדה:-ילאוג יד רַאֿפ ;טלענ-םיחצור ןוא -החיצר רעד

 ! טלעג-םישודק

 ןמוזמ ןוא רַאב .ח

 -םקלָאֿפ ןיא טבעל טרָאװ ַא ױזַא יוװ .ֿבומ יכב ןַײז םייסמ ךיז טליוו סע

 ןוא טלעגרַאב ןוֿפ ןענרעלּפָא ןעמ ןעק ,ןשינעֿפיט יד ןיא טלצרָאװ ןוא ליומ

 ,טלעגןמוזמ

 -נוה ריֿפ ןוֿפ דרָאקער-טַײצ םענעכָארבעגרעטנוא-טינ ַא טָאה טלעגרַאב

 ַא זיא ,םוחיי-מייצ ַאזַא טשינ טָאה טלעגױמוזמ .רעמ טשינ ביוא ,רָאי טרעד

 רעטרעוװכירּפש ךָאד ןוא ,ךרעב רָאי קיצֿפוֿפ טרעדנוה ַא לּכה-ךסב ,רעגנִיי ךס

 םימ טשינ טלעגױמומ טימ ןֿפַאשעג קלָאֿפ סָאד טָאה תועבטמ-ךַארּפש ןוא

 ,טלעגרַאב

 טרעװ טלעגרַאב זא ,ןַײז רעשמ ךיז טזָאל םע :הרעה ןא ךָאנ ןוא

 טכעלטלעװ טימ גנודניברַאֿפ ןיא רעמ רוטַארעטיל רעד ןיא טצונעג רעטעּפש

 -ַאב סָאד טָאה טלוב .טַײקשידִיי טימ ןדנוברַאֿפ רעמ זיא טלעגױמוזמ  ;םינינע

 :םיכרע עקירעהעג יד ןיא רעטַײװ טריטיצ ,קינלָאר ףסוי ןזיוו

 ןטַאנָאמ ןוא ןכָאװ טימ ךיז ןֿפרַאװ רימ

 טלעוו ןוֿפ געוו ןיא

 ןטַאט ןכַײר ַא ַײב רעדניק עטסוּפ יוו

 .טלעג סערַאב טימ

 ;ןָא רענלימ רעד טמוק ןגעקטנַא

 ,טלעוו רעד ףיוא תבש ֿברע זיא'פ לַײװ

 ןָאטעג גנוד ַא םיא טימ ךיז רע טָאה

 .טלענ-"ןמוזמ טלָאצַאב ןוא

 רָאג םשינ שטָאכ ,:טלעגיבר .שינעטער ַאזַא ךיוא ןעמ טניֿפעג לָאמַא

 -רַאֿפ רעמ ןעוועג זיא םּתס דומיל-רכׂש .ןעמונעגנָא יױזא ןעוועג טשינ זיא ,גנוי

 ווירב םנֹואג רענליוו ןוֿפ רעצעזרעביא רעמינָאנַא רעד טָאה ךָאד .טײרּפש

 .טלעגייבר טימ דומיל-רכׂש טצעזעגרעביא "שטַײט-ירבע ףיוא

 טָאה לָאמ לייט סָאװרַאֿפ ,ןשרָאֿפסױא ךיוא טֿפרַאדַאב ךָאנ טלָאװ ןעמ

 לײט ַא .םירוקמ יד טימ "רעטלעג עשטַײד, לסיב שפיה א ןבילקעגֿפױנוצ בָאה ךיא 1

 :ןעמינָאנס עשירעמשטַײד ןענַײז לײט ַא .טלעגיסגנולָאצ ,טלעג םימד יװ ןעגנוצעזרעביא טושּפ ןענַײז

 טלעגעיצַאטיליבַאהער ,טלעג:סגנוקיטיגרַאֿפ ,טלעג-גנוכַאמטוגרעדיװ ,טלעג-גנוכַאמטוג ,טלעג-סגנוקידעשטנַא
 :םיטרּפ ןייק קידנבעגנָא טשינ ,ןעמענוצ רָאּפ א ףױא ןוַײװנָא ךיא לעװ אמגוד ַא רַאֿפ .ו"זַאא
 -רַאֿפ ,טלעג עשיצַאנ ,רעטלעג עשיגַארט ,טלעגיאמט ,טלעג עקידניז ,טלעג עניירמוא ,טלעג-קידריוומוא

 .טלעגדנַאש ,טלעגביור ,טלעג ענעטלָאש



 1 ןעגנוקרעמַאב ןוא ןעגנורעלקֿפױא ,ןעמעלבָארּפ

 בָאה ךיא .ינשרד :טגָאז סָאװ הלאש ַא זיא'ס זַא ,טשינ קֿפס ןייק ."תועמ, מימ לָאמ שרעדנַא ןַא ןוא "טלעג  טימ ןֿפורעגנַָא טרָאװ עבלעז סָאד ןעמ
 .ןענוֿפעג טשיינ ץוריּת ןייק לַײװרעד ךָאנ

 לא לא

 מרֿפב ,"רעטלעג, לָאצ ַא עידומש רעד ןיא ןלעֿפ'ּס זַא ,רעכיז ןיב ךיא
 רעד טימ סָאװ ,לױמסקלָאֿפ ןיא ןבעל ייז רעדָא םיסקנּפ ןיא עטקעטשרַאֿפ
 רצוא םעד ןרעכַײרַאב ןוא ןכוזּפָא ,ןקעלּפטנַא ךיז ייז ןלעוו ,ךיא ףָאה ,טַײצ
 -ַאב ןוא ןעײרֿפ ךיז טעוװ סָאװ ,רעטשרע רעד ןַײז לעװ ךיא .טלעג שידִיי ןוֿפ
 יאולה .ןקירדסיױא טלָאװעג ךיא טלָאװ שטנּוװ ַא ךָאנ .ךשמה  ַאזַא ןסירג
 -נוא גנושרָאֿפ עכעלנע ןא לָאז סָאװ ,רעמנרעלעג רעשידִיי ַא ןעניֿפעג ךיז לָאז
 ,ןוממ ,ףסּכ טרָאװדנורג ןוֿפ טַײקנדײשרַאֿפ יד בילוצ .שיִערבעה ןיא ןעמענרעט

 םלָאװ ךיא ןעוו .טריצילּפמָאק רעמ לסיבַא ןַײז סָאד טעװו תועמ ןוא םימד

 ערעדנַא ,תוֿבוח ערעדנַא רימ ףיוא טרַאװעג טשינ ןטלָאװ סע ןוא רעגנַיי ןעוועג
 ןרָאי רעגנילדנעצ רַאֿפ ןלַאירעטַאמ ןבילקעג בָאה ךיא סָאװרַאֿפ --- ןעגנושרָאֿפ
 לָאז רעצעמע זַא ,טרַאװעג טשינ ךיא טלָאװ ,"ןוקיּת, רעייז םוטש ןענָאמ ןוא
 רַאֿפ ןצראה ןצנַאג ןטימ ללּפתמ ךיא ןיב רעבָא ֿבצמ םעד ַײב .ןַײז איצומ רימ
 ."ֹותֹומּכ םדָא לש ֹוחּולש,



 םירוציק

 ,סירּפ ,י---א ,ןושאר ךרכ ,ןקַאינזערעב םהרבא} קבא תאמ ,אלמ ירבע-ידיא ןולמ -- קמא

 ,א"שת ,סירּפ ,ת--כ ,ינש ךרכ :ט"צרת

 ..ןיטשנרעב ץַאנגיא ןוֿפ ..עטרַאסנעדער ןוא רעטרעווכירּפש עשידּוי -- ןייטשנרעב

 .ח"סרת .,ױשרַאװ

 110:111914/ ןנעס0160-1108068100110261/ ס.1082עמ ... 00012מעחמ = ןייטד

 - 1806 . .. 2321116 132111282, 1894,מיצנמעמעסמהת  1

 ...עטייווצ ,יװַאקרַאה רדנסכלַא ןופ ךוברעטרעוו רעשיאערבעה-שילגנע-שידִיי -- יװַאקרַאה

 .ח"פרת ,קרָאי וינ ,עגַאלפיוא
 י"} רבח ,ךוב-רעטרעוו רעשדק-ןושל רעשידוי ,ירבע-ינאגראשז םילמה רפס -- ץייוורוה

 ,ט"נרת ,אססעדא ,(הינש האצוה) ץיוורוה יולה דוד

 טז/מס0סמ 406 ,42/60 24 (6680/40/16 06ז /146060 זמ 215604000/ -- ןײטשכַאװ

 1100 060 51606086/0610606חג 4681061460 עסת 10ע/ םס1עמההעו0 360 005סות

 טשנסג טמס0 1612218, 1926.

 השנמ ןוֿפ טריטקַאדער ,רוקָאניױװ .ל .י ןוֿפ ךוב-רעטרעוו רעשינַאּפש-שידיא -- לוקָאניװ

 .1931 ,סערַײא-סָאנעוב ,יקסווָאניטנַאטסנָאק

 ,1869 ,רימָאטיז ,ץישֿפיל .מ .י ןופ ךיב רטרעוו רעשידוי-שיסיר -- 1869 ,ץישֿפיל

 .1876 ,רימָאטיז ,ץישֿפיל .מ .י ןיפ ,ךיב רעטרעוו רעשיסור-שעדוי -- 1876 ,ץישֿפיל

 ,ןנחלא קחצי 'ר תֿבישי ןיא ןטנעמוקָאד ןוא םיסקנּפ ןוֿפ גנולמַאז ַא -- עיצקעלָאקןיוװעל
 .(רעמונ ןקידנֿפױל ןטימ) קרָאי-וינ

 ,קרַאמ ןרהא ךרוד ..טלעטשעגנעמַאזוצ ,ךוברעטרעוו שידיי-שיליופ קידנעטשלוֿפ -- קרַאמ

 ,ן1929} ,עשרַאװ ,עיגעלָאק ַא ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 רעד רעטנוא ,ווָאקשטוטס םוחנ ןוֿפ ,ךַארּפש רעשידִיי רעד ןוֿפ רצוא רעד -- וװָאקשטוטס

 .ן1950| ,קרָאי-וינ ,ָאװיי ,ךַײרנַײוװ סקַאמ ןופ עיצקַאדער

 ,ךַארּפע עשידיי יד ,?עיצַארעּפָאָאק-טידערק ןוֿפ עיגָאלָאנימרעט , ,יקצולס .ב -- יקצולס

 ,(1929) 'גרָאי רעטירד ;46--39 יּפש ,(13) 6 'מונ ,'גרָאי רעטייווצ ,1928 ,וועיק
 ,12--65 'ּפש ,(14) 1 'מונ

 .עקירעמַא ןיא רַאנימעס ןשיגָאלָאעט ןשידִיי ןוֿפ קעטָאילביב -- קעטָאילביב-רַאנימעפ
 םייח .רד ןוֿפ טרהעלקרע ןוא טלעטשעגנעמַאזוצ ,ךוברעטרעוו שידיא -- שאוהיײקַאוװיּפס

 ,רָאי ןָא ,קרָאײוינ ,(ןעטרַאגנעמולב .ש) שאוהי ןוא קַאוװיּפס

 ,1929 ,עגיר ,שטיװָאקרעֿפערעּפ .נ ןוֿפ ששידיא ןיא ןעמזיאיירבעה -- שטיװָאקרעֿפערעּפ
 .ן1916) ,אשראוו ,ץלוש .ק ר"ד ןוֿפ ךוברעטרעוו שידּוי-שטייד -- ץלוש
 רעד ַײב ,גרעבנייטש לארשי ןוֿפ ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ןעמזיערבעה -- גרעבנייטש

 ,1949 ,וַאלצָארװ ,רעגרעווכיור .א .ּפָארּפ ןופ גנוקילײטַאבטימ

 םירואיב אובמ ףוריצב רואל תואצוי ןילופב תוידוהיה תולהקה תודלותל תודועת -- תודועת

 .א"ישת ,קריונ ,בירנייו בד י"ע תוחתפמו

 ןענ:. 1. 1066605/61ת, ו0סעזמפס; (06016106 -- (1655/56) ז"טת ,סמרָאװ תונקת

 סעסמטמקסמ, 201060/ס ן|0/ז /060150/06 (6650100/16 4000 1201600/שז, 1812

 1903, זש, ןט. 145- 150, 177 179: 1904, ץ, קץ. 33- 36, 6568
 ןס+. 212)ס6: 821828מ, 1016 14184836/ /0060862061006-010מ0ט308 - אקארק תונקת

 טסת 1595 טמס 1016 142001:286, /6//ז0שס// 66ז ,10/0150/0-1216/07150/ג60 (26-

 561150/00/1, ן18מא{ט1+ 2. 21 ., א, 1912--95673, 290--300:; 81, 1916, 88-- 4



 רַאֿפ ףערטַאּב רעד ,טלעגיטנעמענָאּבַא

 ןַאמלָאװ :ןכַאזקורד עשידָאירעּפ עטקישעגוצ

 םיבכוכה לַאנרושז ַא ןבעגעגסױרַא טָאה . ..

 ןקע עלַא ןופ טַאהעג רע טָאה ןטנענָאבַא..-.

 יד טנערברַאֿפ טָאה רעַײֿפ ַא רָאנ ,טלעװ

 -ַאװצ טֿפעה ןטשרע םעד ןוֿפ ןרַאלּפמעזקע

 טימ ,טלעג-טנעמענָאבַא םעד טימ ןעמ

 ,ןיווטיל .ַא) סנַאמלָאװ ןגעמרַאֿפ ןצנַאג םעד

 רעד; ,3 'ב ,{1917 ,קרָאי-וינ} ,תומשנ עשידוי

 ריא ידּכ ;2 'ז ,"רָאטקַאדער א ןופ ףוס

 ןגירק סַײררעביא ןָא רעטַײװ ךיוא טלָאז

 ךַײלג טשינ טלעֿפרַאֿפ ,ךַארּפש עשידִיי

 טלעג - טנעמענָאבא סָאד ןקישוצנַײרַא

 ,14 'ּב ,1954 ,קרָאי-רינ ,ךַארּפש עשידִיי)

 ןקיש רימ :(עליה רעד ןוֿפ טַײז עטייווצ 4

 ןבָאה רימ ,טסיזמוא ןעמעלַא טֿפירשטַײצ יד

 טלעג-טנעמענָאּבַא ןייק טריֿפעגנַײא טינ

 ,קרָאי-וינ ,ןיטעלוּב ּבולק רעשידיי רעיירפ)

 .(12 ,1955 ,לירּפַא
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 סָאװ ענעגייא סָאד ,טלעג ענעטעּבעגסיוא

 ,הצע ןַא טיג דמלמ רעד :טלעגדָאנעג+-

 ,ןטעב ןוא רעטעֿפ םוצ ןבַײרש לָאז ךיא זַא

 -עג ןעק סָאד ,טלעג ןקישוצ לָאז רע זַא

 געט ןעצ רעדָא טכַא ןצנַאג ןיא ןרעיוד

 ;טסַאג רעייז ןַײז ךיא לעװ לַײװרעד ןוא

 ןוא טֿפַאשדנַײרֿפ רעייז רַאֿפ ייז קנַאד ךיא

 ףליה ןייק ןטעב טינ ליװ ךיא זַא ,גָאז

 טינ רעייז ןליֿפ ךיז לע ךיא ,רעטעֿפ ןוֿפ

 ץענעטעּבעגסױא ףױא ןעמוק וצ טוג

 ןיג סוֿפוצ רעסעב לעװ ךיא ,טלעג

 רהָאי גיצכעז ,שטיװָאצַאק רסיא לארׂשי)

 .(125 ,1924 ,קרָאי-וינ ,ןעּבעל

1 
 -רַאֿפ רעוש ,טלעג טעװעצַארּפעגסױא

 ,רעדרעמ וד ,דלַאװעג :ןיול רעטעווערָאה

 םעד טשינ וטסָאה סָאװרַאֿפ ,קינעוֿבצ וד

 קיטשרענָאד ךָאנ טלָאצַאב רעדַײנש ןעמערָא

 -ּפָא שובלמ ןַײד ריד טָאה רע יװ ךַײלג

 ןַײז ריד ןוֿפ טגירק רע ןעװ .טכַארבעג

 ךָאד רע טלָאװ ,טלעג טעוװעצַארּפעגסױא

 ףיױא תולח יד טֿפױקעג קיטשרענָאד ךָאנ

 טנערב סע זַא ,זדנוא טגָאז ןיד רעד ,תבש

 -ַאר טשינ ןעמ רָאט ,תבש ןיא רעַײֿפ ַא

 טרעוװ טָאטש עצנַאג יד וליֿפַא ןעוו ,ןעוועט

 יד ןעװעטַאר רָאנ גָאמ ןעמ -- טנערברַאֿפ

 לגע רעטשנגרָאמ .א) תולח-תבש ַײרד

 ,עשרַאװ ,(ּבלַאק ענעדלָאג סָאד) בהזה

 ןבעגקעװַא ייז לָאז ךיא ןעוו ;(22 ,418981

 סָאו ,טלעג טעוװועצַארּפעגסיױא ןַײמ

 ןרָאי עטלַא ענַײמ ןיא ןָאטעג ךיא טלָאװ

 .(99 ,טרָאד)
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 "רפוּכ, רַאֿפ שטַײט רעד ,: טלעגזיילסיוא

 רעד טױל ארמג ןוא הנשמ ,ך'נּת ןיא

 ןשידמלמ םעד ןופ עיצידַארט-שטַײטסױא

 טימ ךיילגוצ עּפָארײא-חרזמ ןיא שידִיי

 תואמגוד .שידִיי ןקידֿברעמ ןיא טלעגזייל+-

 סניֿפעל ;שטיײיט-ירֿבע טימ םישמוח ןיא ןעז

 ,לָאּפָאנרַאט ,א"לב הקתעהו שוריפ םע ילשמ

 ריאמ ףסוי שידִיי ,תוינשמ :;שָאוהי ;ד"עקת

 אֿבב תכסמ :אקשורטעיּפ החמׂש ןוא ץֿבעי

 -ביה לאומש ֿברה ןוֿפ טצעזעגרעביא ,אמק

 ,ב"ישת ,לסירּב ,רענ

141 
 ןהּכ ַא טיג עמ סָאװ; ,? טלעגזיילפיוא

 סעכלעוו ,ןוז םענערָאבעג-טשרע ןַא רַאֿפ

 ַא וֿפ רעקיטשטלעג ףניֿפ ןוֿפ טיײטשַאב

 -קַאויּפס) ?טרעוװו ןטמיטשַאב ןסױועג

 טלעג-ננוזיילסיוא סָאד :(ב/214 ,שאוהי

 -רעבליז ףניֿפ ףיוא טנכערעג דניצַא טרעוו

 תמכח רפס ,ןגיצנַאד םהרֿבא 'ר|) רעלָאט ענ

 ןודפ תוכלה; ,בכ ,1867 ,עשרַאװ ,םדא

 יאמ :רעטָאפ םעד טגערֿפ ןהּכ רעד ;("ןבה

 :רעביל וטסליוו סָאװ טסייה סָאד ,יפט תיעּב

 ,רעלָאט ףניֿפ יד רעדָא דניק סָאד בױא

 = װ  =



 טלעגזיילסיוא

 יו ,ןבעג רַאֿפרעד רימ טסֿפרַאד וד סָאװ

 -טנע רעטָאֿפ רעד ;ןסייהעג טָאה הרוּת יד

 םענ ,דניק סָאד רעביל ליװ ךיא :טרעֿפ

 סָאװ ,טלעגזיילסיוא רעלָאט ףניֿפ יד ריד

 .ןטרָאד) ןבעג רַאֿפרעד ריד ףרַאד ךיא
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 טסערפעגסױא םוכס ַא ,!טלעגזיילסיוא

 -ֿפריק רעדָא עֿכעלטלעוװ ךרוד ,טלַאוועג טימ

 עזייוג ןוֿפ גנוַײרֿפַאב רַאֿפ ,רעשרעה עֿכעל

 ןיא :םיױבש-ןוידפ רַאֿפ וא הסיפת ,טנעה

 רעד ןיא ךַײרקנַארֿפ ןיא זיא א"לקּתּת רָאי

 ןזעוועג לובליב ַא ןַאולב| םִיַילבליב טָאטש

 ךיז טָאה ןַאמרוֿפ ַא ירצונ ַא :ןדַיי ףיוא

 םיא ףיוא טָאה ןוא דַיי ַא טימ טגירקעצ

 -ַײב דניק ַא טָאה רע זַא ,טכַארטעגסױא

 הׂשעמ יד ;ןעקנורטרעד םענורב ַא ןיא טכַאנ

 ;טָאטש רעד ןוֿפ רׂש םעד וצ ןעמוקעגנָא זיא

 עטסערג יד ןצעזנַײא טזָאלעג טָאה רע

 שידַיי ַא ןיא-.. לטעטש םעד ןוֿפ טַײל

 טימ זיוה סָאד טלָאװעג ... ןוא ןַײרַא זיוה

 ןבָאה ןדִיי יד... ןענערברַאֿפ ןשטנעמ יד

 ןדלוג טנזױט ןעצ ןבעג טלָאװעג ךעבענ

 טלָאװעג טָאה רׂש רעד ;טלענזיילסיוא

 טינ טָאה רעכעלטסַײג רעד רָאנ ,ןעמענ

 ,ד"פרת ,עשרַאװ ,בקעי תיראש) טזָאלרעד

 ןטימ הׂשעמ יד ךָאד טסייו ריא (23

 םיא טָאה ןעמ תעשב :גרעבנעטורמ ם"רהמ

 עשידִיי יד טָאה ןַײרַא הסיֿפּת ןיא ןֿפרָאװעג

 ןוה לֹּכ ןטסָאק ןזָאל ךיז טלָאװעג טלעוװו

 ןעוו ;ןזיילסיוא םיא לָאז ןעמ יבַא אמלעד

 ןוֿפ טסּוװרעד ךיז טָאה קידצ רעקיליײה רעד

 רהזהו רמשה ןלױֿפַאב רע טָאה ,הׂשעמ רעד

 ןייק ןטסָאק ךיז ןזָאל טשינ ,ןזיילסיוא טשינ

 ,תורודל היכב ַא ןַײז טעװ סָאד לַײװ ,טלעג

 ,םינבר ןעגנַאֿפ טֿפָא ןלעװ םיױג יד ןוא

 טלעגזיילסיוא ייז רַאֿפ ןעמוקַאב וצ ידכב

 ,עשרַאװ ,תודיסח רעזנַאצ ,ןהאזנסינ .ש)

 דנַאלשטַײד ןוֿפ ןדַיי ;(2227231 .,ח"צרּת

 קיצנַאװצ םיא רַאֿפ ןלָאצַאב טלָאװעג ןבָאה

 'ר ,טלעגזיילסיוא קרַאמרעבליז טנזיוט

 ,טרעװרַאֿפ גנערטש רעבָא סע טָאה ריאמ

 טלעגזיילסיוא 26

 רסיק םעד ןוַײװ וצ טַאהעג ארומ טָאה רע

 -ײרעבױר ןוֿפ לַאװק םעַײנ ַא ליּפשַײב ַא

 רַאֿפ ןגירק ןוא םינבר ןעגנַאֿפ וצ -- ןע

 ןרָאי רע טָאה ױזַא ןוא ;מלעגזיילסיוא ייז

 רעבָא ... הסיֿפּת ןיא טכַאמשעגּפָא גנַאל

 -רַאֿפ ץלַא רע טָאה ןלָאצ טלעגזיילסיוא

 רעדיל ,(ןיסעיל .ַא) טלַאװ םהרבא) טרעוו

 -106 ,3 'ב ,1938 ,קרָאי-וינ ,ןעמעָאּפ ןוא

 -רַאֿפ ןלָאצ טלעגזיילסיוא ןוא ;(הרעה ,7

 עמעָאּפ רעד ןיא ןיײרֿפער) רע טרעװ

 טימ) רשָא ;(ןטרָאד ,"גרעבנעטורמ ם"רהמ,

 ,ךיז טסּוװרעד בָאה ךיא :(דחּפ ןקיטנעק

 -רעביא-ןגרָאמ טעװ גָאצרעה רעד זַא ,יבר

 :ם"רהמ .הסיֿפּת ןיא ןצעזנַײרַא ךַײא ןגרָאמ

 םעד ךרוד ידּכ ,ָאי :רשָא ?הסיֿפּת ןיא

 סָאװ ,טלעג'ס ןדִיי יד ןוֿפ ןסערּפוצסױרַא

 סיורג יװ סייוו גָאצרעה רעד ;טגנַאלרַאֿפ רע

 -ןוידּפ ןוֿפ טייקילייה יד ןדִיי ַײב זיא סע

 עטלעטשעגנַײא סָאד :ם"רהמ .םיױֿבש

 זיא םענעגנַאֿפעג ַא רַאֿפ טלעגזיילסיוא

 .קרַאמ טרעדנוה ףניֿפ יו רעמ טינ ךָאד

 ליֿפיװ ןעגנַאלרַאֿפ רע טעװ ךַײא רַאֿפ : רֶׁשֲא

 ריא רעַײט יו סייוו רע ,ןלעװ טעװ רע

 ןוֿפ ם"רהמ ,קיווייל .ה) זדנוא ַײב טנעז

 ;(92:51 1945 ,קרָאי-רינ} ,גרעּבנעטור

 לובליב ַַא בילוצ ןרעו רעדױו -- 0

 ןכָאנ ;טריטסערַא ןץנַאטסנָאק ןופ} ןדִיי יד

 םערוט-לגיצ ןיא םישדח ףניֿפ יז ןטלַאה

 ןלָאצנַײא ןֿפרַאד ןוא טַײרֿפַאב ייז ןרעוו

 -ןיילסיוא ןדלוג רעטנזיוט רעגנילדנעצ

 ןטניריבַאל ןיא ,ןייטשנרעב .װ .מ) טלעג

 ;(33 ,1955 ,סערַײא-סָאנעוב ,תופוקת ןופ

 רקיה אנמדוקל אתאו ...אתלת בתומב

 טביה וזא ...דיגהו רנידנעב לאומש רמכ

 ןופ טרעהיג ץטע טאה ןא ןיטריוו איד

 ןיראוויג זיא ןיקנורט רד שאוו ידוהי ןעד

 טירהעוו ...רימ ןיגאז איה ןופ טייו טינ

 איירפ רדוא ן?ןהדרעס ףיוא זנוא וצ ריא

 ןופ רעד טגאזיג זנוא טעה 'נוא ןמוקיג טאטש

 ...טלעג זיל זיוא ןיבעג םיא רימ ןיטעה

 ...תוריאמ םינפ תיוש) ה"עת הכונחד יד 'ד םוי

 -צלוז ,טאטש ןיזייא ק"קד ריאמ 'ר ברה לש



 טלעגזיילסיוא

 ַא (ד/המ ,ה"נ הלאש ,ש"ח ,ג"צת ,ךאב

 רעדניק ןוא ױרֿפ ןַײז טימ ןעמַאזצ דיי

 ןיא טדימשעג ןרָאװעג טכַארבעג ןענַײז

 רעטכעוו רעד ןוא ןַײרַא טָאטש ןיא ןטייק

 ןדַײס :לוק ןכיוה ַא ףיוא ןֿפורעגסױא טָאה

 טעװ סָאװ ,רעצעמע ןעניֿפעג ךיז טעװ סע

 טלעגזיילסיוא רעלָאט טרעדנוה יַײרד ןלָאצ

 יז ןעמ טעװ ןטשינַאו ,ענעגנַאֿפעג יד רַאֿפ

 ,הסיֿפּת ןיא גנַאלסנבעל ףיוא ןֿפרַאװנַײרַא

 -הריד+- ןייק טלָאצעג טינ ןבָאה ייז לַײװ

 רעיײז ןוֿפ רעמיטנגיא םעד וצ טלעג

 וצ ןטָאבעגנָא טינ טָאה רענייק ;הינסכַא

 רעדעי שטָאכ ,טלעגזיילסיוא סָאד ןלָאצ

 -רָאמ) ייז ףיוא תונמחר סיורג טַאהעג טָאה

 ,ֿבט םש לעב לארשי 'ר ,רעיײמ סיר

 סָאד ןֿפַאשּפָא ןכָאנ ;(174 ,ןב"שּת| ,ןָאדנָאל

 -עג... טכַאמ עשיסור יד טָאה ךַײרגיניק

 ַא ןענַאגרָא-ריֿפסױא עשיסור יד ןבעג

 :סיוא ךרוד תוסנכה רַאֿפ טייקכעלגעמ

 רעד ןופ קינָארכ) רעטלעגזיילסיוא ןסערּפ

 עקירָאילטרעּפ ,שזדָאל ןיא הלהק רעשידיי

 44) 1 'מונ ,1921 טסוגיוא ,טֿפירשטַײצ

 ןבילבעג קעשיק ובַא זיא םישדח ַײרד ;(9

 ןעמוקעג ןענייז ןכייש יד זיב ,עמרוט ןיא

 קעשיק ובַא :טגָאזעג ייז וצ טָאה רע ןוא

 ןוא סּפעש ַא הװקּת-חתּפ ןייק ןעגנערב זומ

 -רעטנוא טזומ ריא ןוא ,רעֿפעֿפ ןוא ץלַאז

 טנוֿפ טנזױט טכַא ףיא רטש  ַא ןבַײרש

 ,זיא גהנמ רעד יװ ױזַא ,טלעגזיילסיוא

 ףיוא סױרַא קעשיק ובַא טעװ טלָאמעד ןוא

 ןעגרָאמ-גָאט רעד ,רעקנילֿפ דוד) ַײרֿפ רעד

 יד ןוֿפ ;(5 ,1956 ,16 ץרַאמ ,לַאנרושז

 ךיז סעקינוויזירּפ יד ןבָאה ןטכיש עמערָא

 טשינ ןבָאה ייז .תמא ןַא ףיוא טגַאלּפעג

 -זיילסיוא "ןרימש וצ, סָאװ טימ טגָאמרַאֿפ

 -ייז ףיוא גנונעֿפָאה טגיילעג ייז ןבָאה ,טלעג

 ןעוו ,סענירג לכימ) ןעזסיוא ןשיטעקסַא רע

 ,סערַײא סָאנעוב ,טילבעג טָאה ןבעל סָאד

 עתמא יד סױרַא טוג ןליֿפ רימ ;(369 ,4

 יד יבגל ןשטַײד יד ןוֿפ תונווּכ ןוא ןליצ

 רעביא ףיוא ןעמ טביוה גָאט עלַא ...ןדִיי

 רימ ...גרַאב ןקידנעָארד רעדנַא ןַא זדנוא

 טלעגזיילסיוא -- 62 --

 וצ ידכ ,סעמוס עסיורג ןֿפַאש רדסּכ ןזומ

 -- זיא ,טשינ ןעװ .טלעגזיילסיוא ןלָאצ

 ןוֿפ ןסערּפוצסױא טיטעּפַא רעד !סעקינֿבורע

 רעמ ץלַא ייז ַײב ךיז טסקַאװעצ טלעג ןדִיי

 -סָאנעוב ,ןרָאי ןוֿפ ורמוא ןיא ,קַאז םהרבא)

 ןוא 244 ,ץלוש ,(146--145 ,1954 ,סערַײא
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 ,םיגהונ םידיסחה לצא, ,!טלעגזיילפיוא

 הנותחה ירחא ןושארה תרצע-ינימשבש

 ,תילט תא ךרבאה תאמ הקזחב םיחקול

 "הקשמ; הרות-תחמש לילב תתל וילעו

 ,טזלא הדוהי) ?('דלעגזיילסיוא,) הרפכ

 ,ח"ערת ,סעדָא ,תומושר ,ילארשי-יגהנממ,

 .(55 8 ,359 ,'א ךרכ

 -ַאכ ַא סָאד טגָארט ָאד רוקמ םעד ןיא
 םעד ףיוא ַײרעֿפיטש רעשידיסח א ןוֿפ רעטקאר
 "גרעבדירפ סקנּפ, ןיא ,לתיב-לעב ןגנוי ןוֿפ ןובשח
 בָא ןעװעג ,טלעג תילט+- ןֿפורעגנָא סָאד טרעװ
 ."הכרּב רעד ךונ הרוֿבחהל ךייש, ןוא שירָאטַאגיל
 ,(אי ןמיס) ,"ןיאושנ לש הגהנהו רדס, ןטױל
 -םײהנעּפָא יד ןוֿפ הנותח רעד דוֿבּכל טקורדעג
 םעד ךָאנ זיא ,(1701) א"סת רָאי ןיא תוחּפשמ
 רעד ןיא לוש ןוֿפ רמזײלּכ טימ טמוק ןעמ יװ
 -תילט ַא טשינ רֶצֵיֹש רָאֿפ טמוק ,זיוה סהלּכ

 עריא ,הלּכ רעד ,ֿבר ןופ לײטנָא ןטימ ליּפש
 ןרַאֿפ טלעגזילסיוא סָאד .ןתח םעד ןוא סעטרֿבח

 סָאװ ,ױרֿפ רעמערָא ןַא רַאֿפ טייג ןתחה דצמ תילט
 הפ ר"נ ד"בא ןואגהו/ : שיט ןרעטנוא טציז
 וחקי זאו הלכהל קורזו ןתחהמ תילטה חקי
 תחתו .ןחלשה תחת קורזל זלה תילטה תולותבה

 ןאו תילטה לבקתו תחא 'ינע בשת המש ןחלשה

 הל ןתילו תאזה 'ינעהמ תילטה תודפל ןתחה ךירצ
 לש הגהנהו רדס;) ."תילטה תרומת הנוגה הנתמ

 טרופקרו ק"ק לש גהנמכ טפליירב הנתחה ןיאושנ
 :ןיא .ק"פל א"סת תנשב טשואװ ןאהי ".ןיימד

 67//8126 ןהז 006:/146 (86:0210216 4004 111/6ז8/אז, ה1ב:ם2,

 "נוה טרעיודעג טָאה סע . ןעס1, 11, האס. 6, 4/ג

 ,םרָאֿפ יד ןעמונעגנָא טָאהס ןזיב ,רָאי רעטרעד
 ץמוא ףסוי ןיא .גהנמ ַא ןוֿפ לוגלג א זיא טָא

 ןינע, : טכַארבעג טרעװ (ב/גצק ,ג"פּת ,ןיימד ֿפײֿפ)
 ה"ב תאיצי רחא תילטה הלכל ךילשמ ןתחהש המ
 ה"נש 'יס חקורב בתכ וניבשושב ןתסנכה תיבו
 םעד טריװיטָאמ רעדיװ חקור רעד ."ודצב ומעטו
 ךלוהש תסנכה תאיציל ףכת ןיגהונוא : ױזַא גהנמ
 רוגחו ןרוטקמ הקיחב הל ןתונ הלכה לצא ןתח

 ןמ וליפאו הבותכ יבגת הזמ רמולכ ,ולש עבוכו
 טַײצ סחקור ןיא זַא ,אצמנ ."יאפתכ לעד אמילג

 רַאֿפ עיצַאטסעֿפינַאמ עשילָאבמיס ַא ןעװעג סָאד זיא
 וצ ,יורֿפ רעשידיי רעד ןוֿפ ץוש ןוא טכער יד
 טשינ ,רעדײלק סנתח םעד טצונַאב טָאה ןעמ סָאװ



 טלעגזיילסיוא

 ויטָאמ רעד זיא ןרָאי ןוֿפ ךשמ ןיא .תילט םעד

 רע ןעװ ,טַײצ סאֿפזוי ןיא .ןרָאװעג ןסעגרַאֿפ

 ןטלַא םעד גהנמ םוצ ןבַײרשוצ וליֿפַא ךָאנ ליװ

 ןיא ךעלרעּפמַײשַאב ןעמ טעז ,חקור ןוֿפ יטָאמ

 םעד "תילטה הלכל ךילשמ ןתחהש המ ןינעא םעד

 -ַײֿפ יױוַא זיא סָאװ ,ליּפש-תילט םעד ןוֿפ בױהנָא

 רעכַײר רֶעד ףיוא ןרָאװעג טריֿפעגסױא ךעלרע

 !א"סת רָאי ןוֿפ הנותח:סוחִיי רעטרוֿפקנַארֿפ
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 סעקינוויזירּפ יד טלעג ,י טלעגזיילסיוא

 ַא עקנַאילוה רעד ןוֿפ ןרעװ וצ רוטּפ ידּכ

 עלַא :ןויזירפ םוצ ךיז ןלעטש ןרַאֿפ טכַאנ

 וצ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנוי םַאנסױא ןָא

 -ָאק רעד רַאֿפ ןלעטש טֿפרַאדַאב סנגרָאמ

 -וק טזמעג טכַאנ עטצעל יד ןבָאה ,עיסימ

 ענעי ביוא ... ןַײרַא שרדמ-תיב ןיא ןעמ

 ,םייה רעד ןיא קיור ןֿפָאלש טלָאװעג ןבָאה

 ןענַײזס :;ןֿפױקסױא טזומעג ךיז ייז ןבָאה

 יז טָאה הרֿבח סָאװ ,ןעגנוי עכעלטע ןעוועג

 ןבָאה עכלעוו ,רעטכיר רַאֿפ ןבילקעגסיוא

 ;טלעגזיילסיוא ןוֿפ ןַײרּפ םעד טמיטשַאב

 טשינ טָאה סָאװ ,םעד וצ ןעװעג זיא ייוו

 ןוֿפ :טלעגזיילסיוא ןייק ןלָאצ טלָאװעג

 םעד טרידרַאבמָאב םיא ןעמ טָאה ןטַײז עלַא

 עשעּפ ַײב טָאה הרֿבח ;רענייטש טימ ךַאד

 יז לַײװ ,ןלציּפש ַא ןָאטעגּפָאװ ...סקילַאֿפ

 -זיילסיוא ןלָאצַאב וצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה

 -עג טָאה סָאװ ,לקנַאי ןוז ריא רַאֿפ טלץעג

 ץירּפ ַא יו םייה רעד ןיא ןֿפָאלש טלָאװ

 סָאנעו ,לטעטש ןיימ ,םױבטלַא שרעה)

 ,(144-143 ,1954 ,סערַײא
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 -ללּכ ףױא רעייטשוצ ַא ,* טלעגזיילסיוא

 םורַא ןעמענ ירשּת ןיא ןעגנולמַאז יד :ןכַאז

 םעד ןיא סיוא ןלַאֿפ סָאװ ,םיֿבוט-םוי עלַא

 -שטנּוװקילג יד רַאֿפ טלעגזיילסיוא ;שדוח

 ןקידנעטש ַא ןדליב הנשה-שאר וצ ןטרַאק

 דנָאֿפ-לַאנָאיצַאנ ןשידִיי ןרַאֿפ רוקמ-הסנכה

 דנָאפ-לַאנָאיצַאנ 'דוי רעד ,םהעב ףלָאדַא)

 ;(88 ,ד"פרת ,םילשורי ,נ .נ :שידִיַנ

 -עג טָאה להק ןעװ -- טלענזיילסיוא,,

 לוש ןיא תבש ןעמ טָאה ,טלעג טֿפרַאד

 -עגסיוא ייז קיטנוז ,םיתילט יד טגיילעג

 טלעגזיילסיוא הי =

 ווירב ַא ןיא ,ענטַאר ,ןַאהַאק לרעב) "טזייל

 .(1956 ,16 לירּפַא ,ןילקורב ןוֿפ
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 ןעמעוצ יד ןוֿפ ענייא ,ז טלעגזיילסיוא

 -ָאס ןרעב-ףסוי) ברה :טלעג עשטַײד+- רַאֿפ

 טריקיטירק ףרַאש ... טָאה קישטייווָאל

 -נעּפמָאק ןעמענ םעד רַאֿפ לארׂשי-תנידמ

 -רעד טָאה רע ;דנַאלשטַײד ןוֿפ סעיצַאס

 ןבלעז םעד ןבָאה סיצַאנ יד זַא ,טרעלק

 ןרָאט ןקלמע ןוֿפ ןוא קלמע סָאװ סוטַאטס

 רע :;סעיצַאסנעּפמָאק ןייק ןעמענ טינ ןדִיי

 יד זַא ,רָאלק זיא'ס זַא ,טגָאזעג ךיוא טָאה

 יװ סעיצַארַאּפער יד ןטכַארטַאב ןשטַײד

 -ערק יד רַאֿפ (שֿפנ רֿפוּכ טלעגזיילסיוא

 םישודק ןָאילימ סקעז יד רַאֿפ ,סעירָאטַאמ

 ֿברהו ;(7 ,1954 ,13 לירּפַא ,סטרעוורָאפ)

 ןטלָאװ רע זַא טגָאזעג טָאה קישטיײווָאלָאס

 -ָאלּפיד ןלעטשנַײא ןגעק טַאהעג טינרָאג;

 -ֿברעמ רעד טימ ןעגנויצַאב עשיטַאמ

 ריא ַײב ןעמענ רעבָא ,הכולמ רעשטַײד

 -ילימ סקעז יד רַאֿפ (טלענזיילסיוא) רֿפֹוּכ

 רעייררפ) "טשינ סָאד -- םישודק ןענָא

 ,1954 ,קרָאי-ינ ,ןיטעלוּב בולק רעשידיי

 .(א/2 ,19 'מונ
 סמ"במר םעד גונעג זיא "הכלה-שיא, םעד רַאֿפ

 רפוכ חקיל אלש ד"ב ןירהזומו : עיצַאקיֿפעדָאק

 'יפאו םלועבש ןוממ לכ ןתנ וליפאו .חצורה ןמ

 גרהנה הז לש ושפנ ןיאש .ורטופל םדה לאוג הצר

 אלו רמאנש ה"בקה ןיינק אלא םדה לאוג ןיינק

 הדיפקהש רבד ךל ןיאו חצור שפנל רפוכ וחקת
 תוכלה ,הקזחה די) םימד תוכיפשכ וילע הרות

 רַאֿפ ןוא .(ד ,ןושאר קרפ ,שפנ תרימשו חצור
 :רעטרעװ עקידרעַײֿפ יד ןבעװש ?הדגא-שיא, םעד
 םא הבהאב ותיב ןוה לכ תא שיא ןתי םא
 רבדב ןהלש תוירבסית לכ םלועה תומוא ןיחתופ
 לש וימדב םנוממ לכ ןינתונו הרותה ןמ דחא

 .םלועל םהֹל רפכתמ ןיא וירבחו ןאביקע יברו ע"ר

 .(ז ,ח ,הבר םירישה ריש שרדמ) 07 החובי זוב
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 ףסּכ-הוש רעדָא םוכס ַא ,יטלעגזיילסיוא

 -סױא ןבָאה ןטנַאיצילָאפ עשידִיי יד סָאװ

 ןטנַאיצילָאּפ יד ןגעו :ָאטעג ןיא טסערפעג

 -עדײשרַאֿפ טלייצרעד ןרעוװ גַאלשמוא ןֿפױא

 יז רַאֿפ .ןעגנוליצרעד עכעלרעדיש ענ

 רָאנ שטנעמ ןייק טריטסיסקע טשינ טָאה

 ןעמענ ןעק ןעמ ןכלעװ רַאֿפ ..."לּפעקא ַא



 טלעג שידנעלסיוא

 -עג ךיז ןעמ טָאה ןזיילסיוא .טלעגזיילסיוא

 דלָאג ,ןטנַאילירב ,טלעג רַאֿפ רָאנ טנעק

 ןעוועג זיא לּפעק ַא ןוֿפ זַײרּפ רעד .ל"גדא

 'ךִיי יד ןבָאה תונמחר ןייק ...ןדײשרַאֿפ

 טגעמעג סע טָאה טַאהעג טשינ ןטנַאיצילָאּפ

 טָאה יז ביוא ,ןָאזרעּפ עטסלוֿפטרעװ יד ןַײז

 רעדָא טלעגזיילסיוא ןייק טַאהעג טשינ

 עמוס עטרעדָאֿפעג יד ןלָאז סָאװ ,םיֿבורק

 -עגקעװַא ןָאזרעּפ ַאזַא ןעמ טָאה ,ןלָאצַאב
 ןוֿפ ןציטָאנ ,םולבלעגניר לאונמע) טקיש

 --215 ,1952 ,עשרַאװ ,ָאטעג רעװעשרַאוו
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 ,עטולַאװ עדמערֿפ ,טלעג ןעןשידנעלסיוא

 ליוו ןעמ זַא :הנידמ רערעדנַא ןַא ןוֿפ טלעג

 ,טלעג שידנעלסיוא ןכַאמ טלעג שיסור ןוֿפ

 טימ ןעלּפָאט טלעג עשיסור סָאד ןעמ ףרַאד

 ףיא ןליטעצ עמוס יד ןוא סרוק םעד

 -נעלסיוא ןוֿפ לי ןעמ זַא ןוא ,טרעדנוה

 ןעמ ףרַאד ,טלעג שיסור ןכַאמ טלעג שיד

 טימ ןעלּפָאט טלעג עשידנעלסיוא סָאד

 םעד ףױא ןלײט עמוס יד ןוא טרעדנוה

 רעשיטקַארּפ רעד ,קיוועל יולה הדוהי) סרוק

 סרוק רעד ;(65 ,1909 ,עשרַאװ ,רעטלַאהכוּב

 ץעשידנעלסיוא יד ףיוא חקמ ַא טמיטשַאב

 ןוא עשידנעלניא יד ףױא רעדָא טלעג

 ןענַײז ייז ליֿפױו ,ןריּפַאּפ עשידנעלסיוא

 ;40 ,36 :ךיוא ;57 ,טרָאד) טרעװ טנַײה

 -םיוא ןייק ,טינ ייז ןבָאה שזַאגַאב ךס ןייק

 יז ןבָאה סָאד ,טינ ךױא טלעג שידנעל

 רעבָא ,ןריֿפסױרַא ךיז טימ טנעקעג טינ

 ןגָאלשרעד ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,ןדירֿפוצ

 ,25 'וװָאנ ,סטרעוורָאפ) ייז ןענַײז ,ןיוו ןייק

 ,ןעוועג זיא לעֿפַאב רעטשרע ןַײז ;(1{ ,5

 ,דלָאג עצנַאג סָאד ןלעטשוצ םיא לָאז'מ זַא

 ןוא ןטנַאילירב ,טלעג שידנעלסיוא ,רעבליז

 ןוא טגלָאֿפעג ןבָאה ןדִיי יד .גנוריצ רעדנַא

 ,רעקַאה-רעבעהנַײװ הנח) ןבעגעגקעװַא ץלַא

 .(327 ,ז"ישת ,קרָאי-וינ ,ײמָאלַאק סקנפ
 ידנַאלסיױא :טצריקרַאֿפ ןושליסגנוטייצ ןיא

 לָארטנָאק ןגנערטש ַא ןַײא טלעטש ןטּפיגע : טלעג

 ,לַאנרושז ןעגרָאמיגָאט רעד) טלעגדנַאלסױא ףיוא

 טלעגֿפױקסיױא :=

 ,31 ילוי

 ,(טַײז

 רעטשרע רעד ףױא לּפעק א ,6
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 +- סָאװ ענעגיײא סָאד ,טלעגסערּפסוא

 ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סע :* טלעגזיילסיוא

 עשיניַארקוא ןוא עשיליוּפ טימ ײצילָאּפ ַא

 ןזיװעגסיױרַא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטסיצילָאּפ

 ןבָאה ייז לַײװ ,ןשטַײד יד יו רעגרע ליֿפ

 ןוא ןאטילד קסירב| טָאטש יד טנעקעג טוג

 -ײב ןעװעבַאר ןייג וצ ּוװ ,טסּוװעג טוג

 -םערּפסױא בילוצ ןטסערַא ןכַאמ ןוא טכַאנ

 ןעגרָאמ גָאט רעד ,יקסנילַאק יֿבצ) טלעג

 ,(1957 ,18 ילוי ,קרָאי-וינ ,לַאנרושז

31 

 ךיז ןגָאוּפָא רַאֿפ סנק ַא ,:טלעגֿפױקסױא

 י"ע ןה ןמוק זיא הרבחב רעד :הרֿבח ַא ןֿפ

 'נוא טֿפױקג ןייא ךיז טאה רדוא .השורי

 לכ ןילהאצב ןיזומ לאז .ןהיג שיורא ליוו

 ףאק שיוא ט"ר 'ב דועו .הרבחל בייחש המ

 ףאק זיא רע זד רחאלו .ןיבעג םלעג

 לו 'נוא טרחתמו .טוה טלאהצב טלעץג

 לפכ ןיװמ רע לאז .ןייז הרבחב םורדיוו

 רעד רנייא שלא .ןיבעג טלעג ףאק ןיא+-

 תונקת) זיא ןיזעוויג הרבחב טינ ראג ךאנ

 -רעטסמַא ,םידסח תולמג השודק הרבחהמ

 דחא ןאמיו ;(גצ הנקּת ,א/אי ,ב"קּת ,םַאד

 ןאממה ןתי ןושאר םעפ .וריבח םע תרשל

 םעפ .ט'ר יצח תינש םעפ .גניליש 'יא

 ףאק שוא ןייז ןיומ רע לאז תישילש

 ,א/י ןטרָאד) הרבחהמ החדנו ןבעג טלעג

 השידק הרבחד זתונקת ךיוא ןעז ;דּפ הנקּת

 ,א/וט ,ו"לקּת ,םַאדרעטסמַא ,םידסח תולימג

 ,(טל הנקּת
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 -עכיײצַאב יד ןוֿפ ענייא ,? טלעגֿפױקסױא

 בָאה ךיא :טלעג שישטַײד+ רַאֿפ ןעגנונ

 רעטרעוו עֿפרַאש טַאהעג גנַאל טשינ טשרע

 רע ןעװ ,ןענַאמדלָאג םוחנ ןגעװ ןגָאז וצ

 ןיק םייהעג ןיא טזָאלעגקעװַא ךיז טָאה

 טימ ךודיש םעד ןריֿפוצכרוד דנַאלשטַײד

 רַאֿפ טלעגֿפױקסיױא םעד ןגעוו ןרעוַאנעדַא

 ,גרעבדלָאג .צ-.ב) ןרעמַאקזַאג עשיצַאנ יד



 טלעגֿפױקסױא

 ,1954 ,8 'טקָא ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט רעד

 -טשינ עצנַאג יד ןוא -- ןשטַײד יד 4

 יד ןטכַארטַאב -- יז טימ טלעװ עשידִיי

 יו שוריֿפב ןוא ןֿפָא רעטלעג-עיצַארַאּפער+-

 טמענ סָאװ סעּפע יװ ,רעטלעגֿפױקסיױא

 חצור ןטֿפָארטשַאב-טשינ םעד ןוֿפ ּפָארַא

 ןעגרָאמ-גָאט רעד ,ןילטייצ ןרהא) דלוש ןַײז

 .(6 ,1955 ,11 ץרַאמ ,לַאנרושז
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 -סיוא+- טימ ךה ונייה (א ,* טלעגֿפױקסױא

 םילובליב-טולב ןיא :דזחוש (ב ;'טלעגזייל

 ,עשיווטיל יד יװ -- ןדִיי עשילױּפ יד ןענַײז

 ענדעשז טינ לָאמ ןייק --- רענילָאװ יד יװ

 ןעמוקעגּפָא ןעמ זיא לָאמ עלַא טעמּכ ,ןעוועג

 -ֿפױקסיױא טימ ,הסיֿפּת טימ ,קערש טימ

 רעדָא רעירֿפ ךיז טָאה תמא רעד :טלץעג

 ךיז טָאה תמא רעד ;ןזיװעגסױרַא רעטעּפש

 -ולב רעכעלדנעש רעד םוא ןזיװעגסױרַא

 רעדיוו ןגרָאמ ףיוא ךיז לָאז ןגיל רעקיט

 ,תוסיֿפּת ,קערש עבלעז יד טימ ןעַײנַאב

 טלעגֿפױקסיױא ןוא םיתינעּת ןוא תוריזג

 ,קרָאי -וינו .תומשנ עשידוי ,ןיװטיל .ַא)

 עלַאיב ןוֿפ שודק רעד, ,1 דנַאב 6

 ךיז טָאה רעב 'ר ;(1 'ז ,"האווצ ןַײז ןוא

 טגָאזעגוצ ןוא ןטעבעג ןםינלזג יד} ייז ַײב

 רע ,טלעגֿפױקסױא ךס ַא ךיז רַאֿפ ןבעג

 'ר ןוֿפ בלעװעג םוצ טריפעג ייז טָאה

 סרעּב 'ר ןפָאלשעג זיא'ס ּוװ ,זיוה סנמחנ

 רעד ןוא ... ה"ע לזיר הדיגנ יד רעטומ

 :ןעיירש ןביוהעגנָא טָאה רעּב 'ר שודק

 טלעג ּביג ןוא ףיוא ןפע !עמַאמ !עמַאמ,

 ,רעצינשיו .מ ר"ד) ?ןֿפױקוצסױא ךימ

 ---1922 ,ןילרעב ,תונורכז סרעווָאכעלָאּב רעּב

 הׂשעמ ַא ןָא ךיז טביוה ָאד טָא ;(ג"פרת

 -ֿפױנוצ טימ הׂשעמ עטלַא יד ,טלעג טימ

 ןעמענ ענעי ...!טלעג םלוע םַײב ןעמענ

 ,ץירּפ םעד רַאֿפ טלעגֿפױקסיױא ףיונוצ

 ױזַא טַאלג ףיונוצ ןעמענ ערעדנַא ךָאנ ןוא

 טגָאז ןדִיי .סע טסייה ,תואצוה ףיוא טלעג
 ,םירֿפס:רכומ עלעדנעמ) !טלעג טיג ,ןעמ

 רעביא, ,16 'ב ,1928 ,עשרַאװ ,קרעוו עלַא
 -רַאֿפ זיא רענייא זַא ;(16 ,"חרזמ ןיא טָאטש ַא

 טלעגֿפױקסיױא == 6

 ַא ךָאנרעד ןעמ טָאה ,טיוט םוצ ןרָאװעג טּפשמ

 ,ןעגנוטַײצ יד ןיא ןעוועג עידומ טַאנָאמ ןצנַאג

 ןרָאװעג טּפשמרַאֿפ זיא רעד ןוא רעד זַא

 זיא ליֿפ ױזַא ןוא ליֿפ ױזַא ןוא טױט םוצ

 ּפָאק ןַײז רַאֿפ ןרָאװעג טלעטשעגסיוא

 טָאה סָאװ ,דנָאס רעד ;טלעגֿפױקסױא

 -סיוא טָאה ,טיוט םוצ טּפשמרַאֿפ ןצנַאגניא

 רַאלָאד טנזיױט קיסַײרד דלַאב טלעטשעג

 לדוי ר"ה) טלעגֿפױקסױא ּפָאק ןַײז רַאֿפ

 טצעזיגרעּביא ,רעצידיירג רעד ,גרעבנעזָאר

 -טעיּפ ,והילא תרדה רפס... םעד ןופ. ..

 ךיד טסלָאז ;(22 ,1 טֿפעה ,רָאי ןָא ,ווָאקיר

 רעמָאט ןרָאװ ,ןריֿפֿפױא טוג ןָא טנַײה ןוֿפ

 רעד וצ ןלַאֿפנַײרַא לָאמ ןייא ךָאנ וטסעוװ

 ןייק ןֿפלעה טשינ ןיוש ריד טעװ יײצילָאּפ

 טָאטש יד ;(26 ,טרָאד) טלעגפיוקסיוא םוש

 ַא סלַא טנַאקַאב ךָאד זיא לובמַאטס

 ןֿפערט ךיז טגעלֿפ ,טָאטש עקידתורקֿפה

 עשידִיי ןעגנַאֿפעג ןבָאה ןקרעט יד זַא

 ןוֿפ טגנַאלרַאֿפ ןוא יז טקיניײּפעג ,ןעױרֿפ

 -רעד ,טלעגֿפױקסיױא םימוכס עסיורג ייז

 ןיײגוצסױרַא ןטיה ןעױרֿפ יד ךיז ןגעלֿפ רַאֿפ

 סָאד ,ןהאזנסינ .ש) הרימש ןָא טכַאנַײב

 ;(33 ,ז"צרת ,עשרַאװ ,תודיסח עגידתוכלמ

 ןַײז טימ ןמחנ 'ר} ייז ןענַײז לובמַאטס ןוֿפ

 ןייא ַײב .ץַאלַאג ןייק ןרָאֿפעגּפָא |ןשטנעמ

 טצעזעגנַײרַא יז ןעמ טָאה טָאטש-טרָאּפ

 -םיוא טלָאצַאב ןבָאה ייז ןוא עמרוט ןיא

 ,ןילטייצ ללה) ךעלדנער ריֿפ וצ טלעגֿפױק

 -ָאֹּפ ןופ רעעז רעד ,רעווַאלסַארב ןמחנ 'יר

 רעד רעבָא ;(1235 ,|1952) קרָאי וינ ,עילָאד

 יד ןוֿפ ןרָאװעג ןסירעגסױרַא זיא יבר

 ןעמ ןוא םידיסח ךרוד טנעה עשַיײצילָאּפ

 ןעמ ןוא רַאסימָאק םעד טֿפענעזַאב טָאה

 -רעגריב םוצ ןֿפָאלעג ךַײלו ךיא זיא

 -סיוא ןבעגעג ןוא יקסוװוָאדנַאװעל רעטסַײמ

 השנמ) טלעוּפעג טָאה סָאד ןוא טלץגֿפױק

 ,קרָאי-װנ ,טלעװ עשידיסח יד .,רעגנוא

 -װָאצ;ַאמש, עשיליוּפ יד ייז ;(303 ,5

 ןיב ךיא זַא ,טביולגעג טשינ ןבָאה ן"סעקינ

 עשיליוּפ ַא ןיב ךיא זַא ,עשידִיי ןייק טשינ

 -דנַאה ָאטעג ןיא ןעגנַעגעג ןיב סָאװ ,ױרֿפ



 טלעגֿפױקסױא

 ,ץלַא טביורעגוצ רימ ןוֿפ ןבָאה ייז .ןעל

 רַאֿפ ןוא ,ךיז ַײב טַאהעג בָאה ךיא סָאװ

 -סױרַא טזָאלעג ךימ טלעגֿפױקסיױא םעד

 רעד ,סעקליס עינעג) סַאג ןיא ףיוה ןוֿפ ןייג

 ,1869 ,ץישֿפיל .(5 ,1957 ,17 לירּפַא ,גָאט

 -יירד ;ב/24 ,קבא ;א/18 ,יװַאקרַאה ;ב(4

 ,13 ,רוקָאנױװ ;א/210 ןוא ב/95 ,ןיז
 סדלעֿפנעסקַא .י ןיא :ןקרעמַאב וצ יאדכ

 ןענעיל ,37 'ז ,קורד רעגיצּפייל ,לכיטנירעטש סָאז

 ָא םיא ןעמ טָאה ךעלדנער ןעצ יד, :רימ
 ףיוא ןעװעג זיא ,םילק ןבעגעג ,ןטיּבעגרעּביא
 עבַאגסױא רעשיטעװָאס רעד ןיא "...טגה-תואצוה
 טרעװ ,1928 ,עװקסאמ .,םיֿבתכ סדלעֿפנעסקַא ןוֿפ
 אזא טכַארבעג םילק טרָאװ ןגעװ 221 'ז ףיוא
 -ֿפױקסױא -- םילקא :ןגיילסיוא רעזדנוא) הרעה
 עקינײא ַײב) ןַײרַא טגָארט ןתח רעד סָאװ ,טלעג
 :טנײמעג ָאד .ןרעטלע סהלּכ רעד (רעקלעפ-חרזמ

 טָאה הלּכ ענעזעװעג יד סָאװ ,טלעגֿפױקסױא
 םילק ,לק ."ןתח ןקילָאמַא ריא ןבעג טזומעג

 ךרוד) עבטמ ענעטינשעגמורַא ןַא טושּפ ָאד טניימ
 שוריפב ןעניֿפעג רימ יװ ('גנירג, יז טרעװ םעד
 רענייש, ןַײז ןיא ןקיד ריאמ-קיזַײא ַײב עקַאט
 ט"א "ךיז ןוֿפ טלייצרע לדנער ןייא סָאװ גנולייצרע

 ךָאנ דלַאב, :1867-ח"כרּת ,ענליװ ,לידנער רעד
 -עזדנוא טָאה ןוא טריטרָאס זדנוא רע טָאה חסּפ
 יּפָא רעדנוזַאב ענעטינשאב רעדָא םילק ףלע ער

 ןעצ יד ןבעגקעװַא ײז לעװ ךיא... טגיילעג
 ןבָאה יײז סָאװ לדנער רעייז ןוא ,םילק ךעלדנער
 יז) ןטשרע םוצ ןרעװ טליײצעג זומ טקישעג רימ
 לק ַא ױזַא ןבעגעג ךַײא סע טָאה רֶעװ 29
 ןעמ טָאה סָאד ;טגערֿפעג ריא רע טָאה ? םילקבש
 טָאה ,ןבעגעג דומיל-רכׂש רַאֿפ םשה ךורב רימ
 ךָאנ טימ ךיא רָאנ ;(17 'ז) טרעֿפטנעעג םיא יז
 א ןיא ןגעלעג ןענַײז םילק ענשזַאװ עכעלטע
 רענעי ןיא רַאװ סָאװ עינעילעידטָא ערעדנוזַאב
 ןיוש ןסיװ טינ ךָאד יז טעװ ונ ;(25 'ז) לטַײב
 ךיא עטעה סנטײײװצ ,ןטינשַאב ןיב ךיא סָאד דלַאב
 טינ ריא וצ סיװעג ךיא טלָאװ ,ןעװעג לק ןייק

 ךיז טלָאװעג טָאה רע ןעד ;(15 'ז) ןעמוקעגנַא
 םיאבג יד ןָא םילק ךעלדנער ענַײז טימ ןַײז םקונ
 ,"(47 יז ךיוא ;{311 יז)
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 -סיוא ןוֿפ הניחב רעד ןיא ,+ טלעגֿפױקפױא

 -רַאֿפ ןכוז ןטנַאיצילָאּפ עשידִיי :* טלעגזייל

 טֿפור ןַאמ ןַײמ .רעדניק עשידַיי ענעטלַאהַאב

 ןיא ןַײרַא ייז טעקשוש ןוא טַײז ַא ןָא ּפָא יז

 -גנורעכיזרַאֿפ ערעזדנוא ,ָאי ....דוס ַא רעיוא

 רעבָא טָאה סע ,ןֿפלָאהעג טשינ ןבָאה ןעג

 ןעוו ...לרעגייז ןדלָאג סנַאמ ןַײמ ןֿפלָאהעג

 ןעוועג ןיוש ןענַײז םיתרשמ עשטַײד ייווצ יד

 עשידִיי ערעדנַא ךָאנ געיעג ןיא ףיוה ןֿפױא

 טשינ ןגָאמרַאֿפ ןרעטלע סנעמעוו ,רעדניק

 טלעגֿפױקסיױא = 7 -

 רעדנַא רעד ךרוד זיא ,טלעגֿפױקסיױא ןייק

 -וקעגנַײרַא גנוניֹוװ-ָאטעג רעזדנוא ןוֿפ ריט

 ,רענַאטירַאמַאס ןוא טסירק רעד... ןעמ

 רעטנוא ָאטעג ןיא ןעמוקעג זיא רעכלעוו

 רעדניק עשידִיי ייווצ ןעװעטַאר קערשטיוט

 -סָאנעוב ,ןעגנַאלקּפָא רענדָארג ,סמער ינַאֿפ)

 ;2/28 ,4- 'מונ ,י"שת לולא ,סערַײא

 ןײלַא ןטַארנדוי םענוֿפ רעציזרָאֿפ רעד} ץלַאז

 -נַאל יד רעביא טכַאנ עצנַאג ַא ןסעזעג זיא

 -ענ טלעטשעגוצ ןוא טקעמעג ,ןריּפַאּפ עג

 ַא טימ רעטלעגֿפױקסױא יד טלייצעג ,ןעמ

 סָאװ ,טרעדנּוװעג ךיז ןוא לכיימש ןדימ

 -עג טשינ ּפָאק םעד ךָאנ םיא טָאה רענייק

 יד זַא ,טסּוװעג ןיוש טָאה רע ...טרעכעל

 ןרעװ טקישעגקעװַא ןלעװ טרעדנוה הףניֿפ

 רענײק ןיוש טעװ רשֿפא ןוא טַײװ רָאג

 טָאה סע .ןעמוקקירוצ טשינ רעמ יז ןוֿפ

 טָאה רע סָאװ ,ןָאטעג האנה וליֿפַא םיא

 ןוֿפ}פ שמש םעד טלייצרעד טייהרעליטש סע

 ןעװעג עידומ סע טָאה רענעי ,ןטַארנדוי

 ןוא קיטיונ רַאֿפ ןטלַאהעג טָאה רע ןעמעוו

 -וטעגֿפױא ךיז ןבָאה רעטלעגֿפױקסױא יד

 ,רעלגירטש יכדרמ) גרַאב ַא ןיא טמער

 ,ז"ישת ,קרָאי-וינ ,דרע רעד ףױא ןעלזניא

 -עדנַא ןוֿפ ןענוֿפעגסױא ךיוא טָאהמ 4

 -סיסקע ןיוש ןבָאה סָאטעג ּוװ ,טעטש ער

 -סגנונדרָא עשידִיי יד זַא ,רעירֿפ ןוֿפ טריט

 -טימ יד .טלעג ךס ַא טנידרַאֿפ ןבָאה טַײל

 טכיורבסימ רעבָא ןבָאה .ד .א ןוֿפ רעדילג

 ןבָאה יצ ייז ןבָאה טכוזעג ...טכער רעייז

 רעדיילק ערעייז ןיא ןטלַאהַאב טשינ ןדִיי יד

 ןיא תוחּפשמ ערעייז רַאֿפ ןַײּפש לסיבַא

 זיא רעטעברַא רעדעי יװ ױזַא ןוא .ָאטעג

 ,ןעלגומש, וצ ןעגנוווצעג ןעוועג טיונ ןוֿפ

 קלח ַא םיא ןוֿפ ןסערּפסױא .ד .א יד טגעלֿפ

 ,זַײּפש עצנַאג יד רעדָא וַײּפש רעד ןוֿפ

 -ַאה-רעבעהנייוו הנח) טלעגֿפױקסיױא רעדָא

 -324 ,ז"ישת ,קרָאי-וינ ,ײמָאלָאק סקנפ ,רעק

5), 

 ןעד1
 =- ןוֿפ הניחב רעד ןיא ,י טלעגֿפױקפסױא

 ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו :? טלעגזיילסיוא



 טלעגרעקסיוא

 סָאװ ,םירוחב יד ןבָאה ,ןַײרַא שרדמה:-תיב

 ,ויזירּפ םוצ ןיטש טֿפרַאדעג ךיוא ןבָאה

 ןייגטימ ייז טימ לָאז ךיא ,רימ ןוֿפ טגנַאלרַאֿפ

 יז ,ןרעדָאֿפ םיּתבה-ילעב רעשיקלע יד וצ

 לָאז ןעמ ידכ ,טלענֿפױקסיױא ןבעג ןלָאז

 רעטצנעֿפ ןוא ןריט יד ןעמענסױרַא טינ ייז

 סָאד ןעמענוצ טינ ןוא ןרעמַאק ערעייז ןוֿפ

 ףןוויֹוא שרדמה-תיב םעד ןצײה וצ ץלָאה

 םיליהּת טכַאנַײב ןגָאז ,ןטורקער יד ,ייז ןעוו

 לטעטשמייה ןַײמ ,רעגנוא סחנּפ-םהרבא)

 .(130 ,1957 ,קרָאי-וינ ,ווָאקירטס
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 ןטלַאה ןייר רַאֿפ ןױל ַא ,! טלעגרעקסיוא

 -זערד סקנפ ןיא :לוש יד ןרעקסױא ןוא

 ריֿפ- םּתס טנָאמרעד לָאמַא טרעװ ץינ

 רעּפַאלק לושל, רעדָא "ןערהעקסיוא לוש

 -נַא ןיא ;(ב/128 .א/23) "ןרהעקסיוא ריֿפ

 ןםעזעּב ַא) ןזעּב ןלעֿפעװש :סעיציזָאּפ ערעד

 ;ה"רת ןוושח ,ב/54 ,ןטרָאד) טלעגרעקסיוא

 .("טרת ירשּת ,ב5

 ןעמ טָאה םוטעמוא טשינ ןוא לָאמ עלַא טשינ

 -רֶע ערעדנַא ןיא .לוש יד ןרעקסיוא רַאֿפ טלָאצעג

 טעברא יד ןעמונעג רעבַײװ עמורֿפ יד ןבָאה רעט

 ךָאנ ןבָאה .תוצמ-לוש יד ןוֿפ ענײא יװ ךיז ףיוא

 טגעלֿפ ןעמ ירעמ ךָאנ .הװצמ רעד רַאֿפ טלָאצעגוצ

 יװ תװצמ ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ןֿפױקרַאֿפ סָאד

 יר טגנערב .װ"זַאא טכיל .,ןייוו-הלדבה ןוא -שודיק
 יכדרמ ר"ד ןוֿפ ןזיװעגנָא ןמשאק אֿפזוי ףסוי

 :תװצמ ןפױקרַאֿפ ןוֿפ גהנמ םעד --- רעװָאסָאק

 תחנמ ראשב ומּכ םיללּפתמ ןתרצע ינימש| החנמב

 לש 'וצמה 'ירכומ 'לפּתה רחאו ןבוט םויו ט"וי

 תושוע 'ישנהש תוצמ יירּכמנ םג... הנשה לּכ

 ל"וש) ןירוקש ּכ"הבה דּוּבכו תוּפמה לוּפק ונייהד

 ילעב ןינוק ט"יעו תבש ברע לכב (ר"העק ז"יוא

 המכו המכ םישנה ןינוק תולהקבו ןירדהמה םישנה

 דבכל תופּתושהמ ןתחא לכ) א"כ הכוזו תופּתושב

 .(ד-ג/אפ ,ח"עּת ,איונאה ,ףסוי ןאצכ גהונ) טעמ

 ףיא טבעל םורַא רָאי קיצֿפוֿפ טרעדנוה ןיא
 ןענעצס, ןָאטעילעֿפ א ןיא אוהש ומּכ טרָאװ סָאד
 סַאּפש ןיא ּוװ ,ןגָאז וצ רָאנ רעװש ."ליש ןיא
 ַא טוט בײל ךורב :קיטקַארּפ עתמא ּוװ ןוא
 טיג לברעק בלַאה ַא :סיוא טַײרש ןוא לכיימש
 ...תונעשוה רחא ןרעקסױא ליש יד דעב ןעמ
 ךורב .ךריבש ימ ַא רימ טכַאמ ,ָאנ : בײל םיײח
 רובעב ...וניתובא ךריבש ימ :דמלמ רעד בײל
 ..כ"ור יא דעב תונעשוה רחא ןרעקסיוא ליש הנקש
 לּכמ טגָאזעג טשינ ריא טָאה סָאװרַאֿפ : ביל םייח
 68 ,9 'מונ ,ז"כרת ,רׂשבמ לוק) ? הנשה
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 טלעגמוא - 8 -

 ןריֿפ וצ לַאטיּפַאק-ץַאזמוא ,? טלעגרעקסיוא

 ןעמ טָאה ,טלעג טֿפרַאדַאב טָאה'מ : רחסמ ַא

 ה"ד ,עיצַארעּפָאָאק-טידערק יד טיובעגסיוא

 -קנַאב סָאװ ,ענױזַא רַאֿפ "ךעלקנעב;

 ;ןרָאװעג טגָאזעג ייז רַאֿפ טינ זיא טידערק

 -סיוא עקיטיונ סָאד ןעמ טָאה ןענַאװ ןוֿפ

 טינ ,ךיז טײטשרַאֿפ ?ןעמונעג טלעגרעק

 -עג ןעמ טָאה טלעג ...ןשטנעמסלדנַאה ןוֿפ

 ןיא תונודקּפ ,ןשטנעמסטעברַא םַײב ןעמונ

 -טסניד סָאד :ןגָארטעג ןבָאה סעסַאק יד

 ףדנ ףיוא ןבילקעג ךיז טָאה סָאװ ,לדיימ

 ןבילקעג טָאה סָאװ ,רעגערט-רעסַאװ רעד

 סָאװ ,לעזעג-רעדיינש רעד ,דרעֿפ ַא ףױא

 ;המודכו עטרַאקסֿפיש ַא ףיוא ןבילקעג טָאה

 גירק םעד רַאֿפ ןבָאה תונודקּפ יד טָא

 עלַא ןוֿפ לטירד ייווצ טכַאמעגסיוא (1912)

 עשידיי ,ןףיטןש ןםוחונ) ןטלעגרעקסיוא

 'מונ ,1925 רַאונַאי ,ןןילרעב} ,עיצַארעּפָאָאק

1 8), 8) 

 װ,01

 ןשטַײטרַאֿפ ױזַא .ףיורעד ַא ,טלעגבָאגֿפױא

 ןעזייר .ז ןוא ןיקדירֿפ .א רעבעגסױרַא יד

 -רעוו, ןיא "עמוס ענשטָאטַאדַאז, טרָאװ סָאד

 -ידיי סרעבָאלטָאג .ב .א :וצ "?לטעצכוז-רעט

 .253 ,ווװ ,1927 ,ענליוו ,קרעו עש

 טו
 ןטסעמ ןגעמ רַאֿפ לָאצּפָא ןַא ,טלעגמוא

 רערענעלק ַא טימ (ןכַאז ערעדנַא ןוא) ןַײװ

 1358 רָאי ןיא ןױש טגיײלעגֿפױרַא ,סָאמ

 -עג ןבָאה ןדִיי :עיצקודָארּפ-ןַײװװ רעד ףיוא

 תמחמ ,ןטסירק יד יװ ןסָאמ ערעסערג טצונ

 טלעגמוא ןוֿפ טַײרֿפַאב ןעװעג ןענַײז ייז

 ןגעו עידוטש ןַײז ןיא רענילרעב םהרבא)

 ,טֿפירשסטַאנָאמ ןיא ןילרסיא לארשי 'ר

 להקה יבוט ואב א"ּפ ינרוכזו :(270 ,9

 םהל תושעל ל"צז ןואגה לא טטשואינמ

 השע ןכו ,ןמשה לאו ןייה לא תורשי תודמ

 הדמ םידוהיל היה יכ ,הדמה חכתשנ יכ

 םניאש תמחמ םיוגהמ לידבהל הלודג

 טקל) טלעגנוא 'וקש סכמ ןתל םיכירצ

 ,םייח חרוא קלח ,השמ 'רב ףסוי 'רל רשוי

 ןבָאה וצ רעטעּפש ;(129 ,ג'סרּת ,ןילרעב



 טלעג-טלייצעגמוא

 ױזַא ,לָאצּפָא םעד ןבעג טזומעג ןדִיי ךיוא

 אפזוי ףסוי 'ר טול שוריֿפב סא טמוק

 רע ןעװ :;("צש--ל"ש) ןגנילרונ ןאה

 ֿברע םוא םירדנ ןלָאצַאב חוּכמ טבַײרש

 ביוחמ ןכו :ַײברעד רע טגָאז ,רוּפּכ-םוי

 וא הנקש הוצמ שדקהל ביײח םא םלשל

 טלעג םוא ןירוקש המב ןייה תריכמ סמ

 ,גיּפּּת ,ןַײמד טרוֿפקנַארֿפ ,ץמוא ףסוי

 םויסה יאבג ןילוכי םויס ןישועשכ ;(א/ג"כק

 הליהקבש רתויב רחבומהו בוטה ןייה רורבל

 טלעג םוא ןייק ףרד רכומה ב"ב ותוא 'נוא

 ינשב ןיי ותוא ןמ איצויש המ לכמ ןבעג

 ןה טלוהג םויסה לע טרעװ רע ןה םימי

 תונקת) טלוהג ותיבב דיחי לכל טרעװ רע

 'מונ .גרָאי 1שט ,(1655/56) ז"טת סמרָאװ

178). 
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 טושינ טרעוו סָאװ טלעג ,טלעג"טלייצעגמוא

 -יזמ יד| איז ןיֿכארפש אד :טנכערעגסיוא

 אייב ןימענ וצ טֿכאמ ןייק ןיבאה רימ {םיק

 רדוא האוֿבת ןייק טלעג ןייק ןשנעמ ןייק

 זיא ןטסומיג רדוא זיא טליציג שאוו תוריפ

 ראי ןייא זיב ןיטראוו ןיזומ רימ ןיבאה

 -ערק איד ןיבאה וזא ןזעוויג םורד זיא קרמ

 ןיבאה וזלא טהיג טלעג טליצינ םוא רימ

 איד טֿכארביג ןיבה 'נוא ןמוניג ןיטראד ןוֿפ

 -דייאק שריה יבצ) ןייוו סאֿפ ןעד רֿפ קוזיה

 ,ה"סת ,ןײמד טרובקנרו ,רשיה בק ,רונ

 עלַא טָאה רעטומ ןַײמ ;(הכ קרפ ,א/הנ

 ןעמ ןעק ןעקשיצנַארֿפ זַא ,טגָאזעג לָאמ

 .א טלעג-טלייצעגמוא וליֿפַא ןעױרטעגנָא

 -וינ ,ווָאקירטס לטעטשמייה ןַײמ ,רעגנוא .ּפ

 ןלייצוצ טשינ ףרַאד רע ;(25 ,1957 ,קרָאי

 -ַאק ןייא ןיא לייט ַא ןגייל ןוא טנעס םעד

 -מוא ןיא .קנַאב רעד ןיא לייט ַא ןוא עלעס

 רעד) הכרב יד ןַײרַא טמוק טלעג-טלייצעג

 .(10 ,1957 ,12 'טקָא ,גָאט
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 ןיױל רעטנידרַאֿפ טשינ ,טלעג עטסיזמוא

 ןַײשנָאז טָאה -- !תחדק :טעברַא ןָא רכׂש

 טלָאז ןדִיי עלַא ןוֿפ םירוסי -- טגָאזעג

 -םוא םע טמוק סָאװרַאֿפ !ןבעג םיא ריא

 טלעג-טכערמוא הצ = 

 טעװָארַאנרַאֿפ רע סָאװ ַײא ?טלעג ץעטסיז

 -רעטנוא טינ ךיז לי ןוא לַײװרעד ךיז

 השקשינ ,עשטַאדערעּפ רעד ףיוא ןבַײרש

 ,לגרָאג ןרַאֿפ ןָאט שטעווק ַא םיא לעװ ךיא

 ןעו ,ןבַײרשרעטנוא ןיוש ךיז רע טעװ

 תאטח ,ריֿפאס .י .א) ןגרָאמ זיא טנַײה טינ

 ,ענליו ,עלעזערד ענייש איד רעדָא להקה

 ַא רעביא טציז רע ;(16 ,וװ ,1888--ח"מרת

 טכַאד זיא ןוא ךוב ןשירעטלַאהכוב ןסיורג

 ,ןוטעגנַײרַא ףיט ,ןעמונרַאֿפ קרַאטש ךיז

 טוט סָאװ ,גנוטכַא רע טיג ןגעװטסעדנוֿפ ןוא

 ייז ...םיתרשמ יד טימ רעטלַאהכוב רעד

 טינ טונימ ןייק ייז ןרָאט ,טלַאהעג ןעמוקַאב

 רָאט טלעג עטסיזמוא -- קידייל ןײגמורַא

 רעסירג רעד ,יקסניּפ .ד) ןעמענ טינ ןעמ

 ,ענליוו ,ךָאי רעד ּבָארַא נוא דנַײרֿפנעשנעמ

 44 1894 :קורד רעטשרע) 7
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 ףױא ןעמוקַאב טלעג ,טלעג"ךעלרעמוא

 -ֿפעמלַא רעד :ןפוא ןכעלטנרָא ןײק טשינ

 .ןיקנאדג ינייז ןישנעמ ןעד שייו טאג רגיט

 םוא ...טוט זיא טימג ךילרע ןייא שאוו

 ןב ֿבקעי) ןיגנאל רֿפ טינ דלענ ךילרע

 יד ןוֿפ ךיִל סָאד| ןשי ןֿבוא ק"קמ ריאמ

 .(ןה"י ןט18 ןוֿפ ןטסניד רעגָארפ

51,: 

 .טלעגטכערמוא ןעז ,טלעגניירמוא
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 -זוא ןעמוקַאב טלעג ,טלעג"טכערמוא

 טימ טוט ןמ איד תוצמ איד לא, :קידרשוי

 טלעג שד זד ןייז טנראוויג ןמ שומ טלעג

 רדוא תבנגיג טינ .טמוק רעה ןטֿכער טימ

 ןגארטיב רבח ןנייז טעה רדוא .תלזגיג

 לולח רדוא ןזעװיג לובג גישמ רדוא

 ןגיבלעז םעד טימ תוצמ טלעװ 'נוא םשה

 רפס) "םענגנוא 'תי טוג זיא זד ןוט טלעג

 ינוא ;(ב/טכר ,ב"סש ,לזַאב ,לגיפש טנרב

 טימ טלעג ןייז טלמזיג טאה שנעמ רעד

 ןוט תוצמ ינייד ליוו 'נוא טֿפערנוא לטייא

 ןיא ףארטש {ןןטלעג ןטֿכערװא םעד טימ

 טנֿפעריג ןייז תוצמ ינייז לא םיא שול 'נוא

 וד ן:ןטֿפירפש ה"ֿבקה ...תוריבע ריוֿב



 טלעג-טכערמוא

 ןיא רעמנוא רימ ןייז תוצמ ינייד |,ןשנעמ

 טימ טשוט איז וד לייו רעד ןגיוא ןיימ

 זיא זוד םכל םתחקלו ...טלעג טכערנוא

 זד ךיוא וצ ןמענ טלוז ריא 'נוא טשיוט

 ןוֿב טינ 'נוא טלעג םרעיוא ןוֿפ טניימ

 טינ רעד רניײא ;(ןטרָאד) טלעג טכערנוא

 ליֿפ טאה גיבלעז רעד טלדנה הנומאב

 םעד טימ טינ ךיז טאיירֿפ רע 'נוא טניײֿפ

 טאה טרעשיב ה"בקה םיא זאוו טימ ןנייז

 ...טלעג שרֿבח שנייז ןרעג טעה רע 'נוא

 טניימ רֶע ךייר ןוֿפ רד טרעו רע טניימ רע

 טרעװ אד טוט טֿכער ןוא םנייא רע ןעוו

 טרעװ רע הברדא .ןבאה טלעג ליֿפ רע

 רישעהל ץאו טיג קוספ רד זא ןוֿפ רד םרא

 ךייר טלײא אד רד רנייא 'נוא הקני אל

 -ציברוא טלעג טכער ןוא טימ ןרעװ וצ

 רע זד םיא ףיוא לובליב ןייא טמוק גנול

 שאד םיא טיג רֿפ אד טמוק ןייז שאד םוא

 םיא אייב ןביילב תוריֿבע איד 'נוא טלעג

 שאד ןוֿפ טאה ןאטיג רע איד תוריֿבע איד

 טלעג שאד 'נוא רע טלהיב איד ןגעוו טלעג

 רעד ...טיג קוסּפ רעד זא קעװ ןייא טיג

 טכער ןוא טימ רשוע ןייא טלמז ןייא אד

 טבעל זױא בלה גאט ינייז זד יא טלעץג

 טרעוו ךאנ רד רשוע ןייז םוא רע טמוק אד

 טינ שרע ןעו עשר ןייא קלש ןייא :רע

 ןבאה רע זומ אז ןטֿכער טימ ןמוקיב ןאק

 ,םוקילא ןב קחצי) ליו רע ואו שרע םענ

 ןיא ;4/וצ .,ּפ"ש .גָארּפ ,בוט בל רפס

 טייטש ל"ּת ןוֿפ קורדרעביא רעמַאדרעטסמַא

 עקידרעטעּפש ןיא ;'טלעג טכער ןא;

 ןושל סָאד זיא ןקורד עשַיעּפָארײא-חרזמ

 טינ טלדנַאה סָאװ רעד, :ןטיבעג ןיוש

 ךיז טײרֿפ ןוא טנַײֿפ ליֿפ טָאה רעד הנומאב

 טרעשַאב םיא טָאה טָאג סָאװ םעד טימ טינ

 ...טלעג סרֿבח םוצ |?טרַאג} טרעג רע ןוא

 ףרעװ ךַײר ןוֿפרעד טעװ רע טנימ רע

 ,םערָא רעבירעד טרעװ רע אברדא רעבָא

 רישעהל ץאו רעטַײװ טגָאז קוספ רעד יװ זַא

 וצ ךַײר טלַײא סָאװ רעד ער הקני אל

 ןיק טרעװ רעד ,טלעג ןיירמוא ןוֿפ ןרעװ

 סע סָאד ,זייב ןייק ןוֿפ ןייר טינ לָאמ

 טלעג-טכערמוא == =

 -רַאֿפ טלעג סָאד ,םילובלב םיא ףיוא ןעמוק

 ַײב ןבַײלב ןוֿפרעד תוריֿבע יד ןוא טייג

 סָאװ רעד ...טגָאז קוספ רעד יװ זַא ,םיא

 ,טלעג טכערמוא טימ תורישע ךיז טכַאמ

 -נָא סע רע טעװ ןרָאי עבלַאה ענַײז ןיא

 טקיטּפַאקליש ןַײז טעוװ ףוס ןַײז ןוא ןרעוו

 ןֿפרַאד רע טעװ ףוסל ןוא ןקיטֿפַאהקלַאשַו

 הוָאקלידוס ,בוט בל רפס ,"ןטַײל יד וצ

 ןעד טֿפוז רֿפ ה"בקה ;(3/90 ,1836--ז"צקּת

 טלעג םנייז טימ טיטשיב רע בוא ןֿכײר

 טמענ רביא טינ טלעג שנייז שֿכיז רע נוא

 רע בוא זיא לוֿבג גיסמ טינ רע בוא. ..

 טימ טלדנה גיטכיר ףיוא 'נוא ךילדער

 טוט טֿפער ןוא ץנמינ רע בוא טלעג םנייז

 גידלוש רע םעוװו טלאציב ךילדער רע בוא

 םעד טימ זיא המשמ ךיז רע בוא... זיא

 זוד טאה טרעשיב ה"בקה םיא זאוו ןנייז

 טלעג טכער ןוא ךאנ טיטש טינ רע

 ןעז) ,לַײזנעגַאװ :ןיא ?ץרא ךרד תוכלהפ)

 םנייא ןהעשיג זיא השעמ ;(212 ,ן59 'מונ

 -ֿפעט 'נוא ןיז ןבראטשיג רדניק ינייז ןנייז

 טלעג ןייז 'נוא רדניק ינבעג זױא רט

 שע רע טאה וזא .ןראוויג דמערֿפ רֿפ זיא

 טגאזיג טאה 'נוא דיסח םנייא טגאלקיג

 רעד טאהיג זיוה ןיא יוג ןיא טאה רע

 דניז .ןטֿפיר רֿפ וצ טייברא ןייז טגעלֿפ

 טאה זיא ןבראטשיג יוג רעד זלא לאמ זיד

 יבייז ןנייז וצ רעד 'נוא החלצה ןייק רע

 רדניק ינייק ןבאה 'נוא ןבראטשיג רדניק

 דמערֿפ רֿפ ךא זיא טלעג שד 'נוא ןזאליג

 רמוט טגאזיג םיא וצ דיסח רעד טאה ןראוו

 -יג רע טאה .טלעג טכער ןוא וטשאה

 םנייק גאט ינימ ילא באה ךיא טרֿפטנע

 יג םעד טראיינ ןאטיג טֿכער ןוא ןשנעמ

 םיא באה ךיא ןאטיג טֿכער ןוא ךיא באה

 טגאזיג דיסח רעד טאה וזא טֿכאמיג תועט

 ךא יג םנייא ףראד ןמ טֿפעריג זיא טאג

 שאד ריד זיא םורד .ןוט טֿכער ןוא טינ

 ןוא יג םנייק ףראד ןמ .ןמוק וצ שילא

 ,שפנה תחמש רפס ,ןַאהכריק .ה) ןוט טֿכער

 םוא ןייק ;(א/ןבל} ,ז"סּת ,ןַײמ/טרוֿפקנַארֿפ

 רדוא ידוהי /,ןירעגב אוט טלענ טֿכער



 טלעג-ףיוקרעטנוא

 ףיױל 'נוא ןער /:ןירעה וצ סע גאמ ירֿכני

 הרותה לכ / :ןירענ רד וצ ןינייד ןעד טימ ךיז

 ...ןירעה וצ אוט רסומ ילא 'נוא ןיטלה וצ

 ,ז"פּת ,עדרויֿפ ,שפנה תחמש ,ןהכריק ןנחלא)

 ןיד ךמחל טיטש 'נוא ;(ב/זט ,ינש קלח

 אלא .םחל םתס טינ טיטש 'נוא .טורב

 .טורב תלזגיג טינ .ןייז טורב ןייד לאז סע

 רבא רע שלעוו .קשוע רדא הֿבינג רדא

 ...רֿבש לבקמ טינ רע זיא ןאט וזא אוי

 םכתאמ וחק .המורת אייב ךא טיטש םורד

 םוא טינ טלעג ןירקנע ןוֿפ יה תמורת

 לזג אנוש זיא ה"בקה ןעד .טלעג טכער

 -קנרֿפ ,יבצ תלחנ ,שטאה שריה 'ר) הלועב

 רע סָאװ ןוא ;(ג/המ ,האר ,א"עת ,ןיימד טרוֿפ

 ןרעקמוא רע לָאז ,טלעג טכערמוא טָאה

 ןַא זיא רע ,טינ טָאה רע ןעװ ןוא ,םענעי

 לָאז רע ,ןטעב םענעי רע לָאז ,ןַאמערָא

 ןײק םויהמ לָאז ןוא ןַײז לחומ םיא

 ןוֿפ וליֿפא ,ןרעגַאב טינ טלעג דמערֿפ+-

 טשינ טלעג ןַײז ךיוא ןעמ רָאט ױג ַא

 ַא ךרודרעד טמוק סע םערָאװ ,ןרעגַאב

 טשינ} םיקידצ תוחרוא) סױרַא םשה-לוליח

 תוחרוא; רעמַאדרעטסמַא ןטימ שיטנעדיא

 ;(ב/גל ,1844--ד"רּת ,עשרַאװ ,ןםיקידצ

 קישײלֿפ ןוא קיכלימ ַײב טזיא סָאד ןעװ

 רעבָא ,זיא הֿפירט סָאװ רעמיא רעדָא

 טינ טזיא סע .ֿבורב לטב טרעװ סע

 שלַאֿפ ןעמ ןעוו לזג ַײב יװ גנערטש אז

 טלעג טכערנוא ךרודַאד ןוא טבעג ןא

 תוֿפרט יו רעגרע זיא סָאד -- טמוקַאב

 טָאה סָאד ,לוטיב ןייק טָאה סָאד ,ןסעגעג

 ורמש סרטנוק ,רעגניזעלש .י-.ע) הרּפּכ ןייק

 .(2/בל ,ס"רת ,םילשורי ,טפשמ

 טו

 -סיוא+ טימ םינָאניס ,טלעג"ףיוקרעטנוא

 ערעדנוזַאב ַא :טלעג-דחוש+  ,:טלעגזייל

 -לעֿפַאב עשידִיי יד ןקירדרעטנוא ןוֿפ םרָאֿפ

 סָאד טלעטשעגרָאֿפ ךיז טימ טָאה גנורעק

 -ײשרַאֿפ תוררׂש ענעדײשרַאֿפ יד דצמ ןסַײר

 ןוֿפ ףיוקסיוא סלַא טלעג-ףיוקרעטנוא ענעד

 רעד וצ; ,רעפּפוק .ַא) תוריזג ענעדײשרַאֿפ

 ןופ קיטילָאּפןרעַײטש רעד ןגעװ עגַארפ

 טלעג-ןגייא == וו =

 רַאפ רעטעלּב ,"ןלױּפ ןקילָאמַא ןיא להק

 -מעצעד-ילוי ,עשרַאװ ,ט111 'ב ,עטכישעג

 ,790 ,קרַאמ .(55 ,4-3 'מונ ,1955 רעב
 א ןעמוקעגוצ טציא ןזיא טרָאװ םעד רַאֿפ

 -ך"נת ןַײז ןיא יקצידניא .י .י .רוקמ רעקידרעירֿפ
 תלעותל ...ןינעהו תולֿמה םוגרת, עבאגסיוא

 תרזע ילב םמצעב םידמוללו רפסה-תב  ידימלת

 -- חוש טרָאװ סָאד םוטעמוא טשטַײטרַאפ "הרומ

 *"ראוו ,שדק יארקמ) טלעג-ףיוקרעטנוא ,גנוכעטשַאב

 ,(הכ ,זכ ;טי ,זט ןוי ,י םירבד ,ח"נרת ,אש
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 ןייק טשינ ןוֿפ הסנכה-לוש ,טלעג"םיחרוא

 רע טמוקַאב וצרעד :םיללּפתמ עקידנעטש

 -םיחרוא ןוֿפ טנעצָארּפ 10 ןׂשמש רעדִו

 רעדעי... טעטקעלָאק רע עכלעװ טלעג

 ןבעג זומ טַײצרָאי טָאה רעכלעו חרוא

 ;!ס 25 לוש ןיא ןוא טנעס 25 שמש םעד

 טכינ ןעק ןוא םערָא זיא חרוא רעד ןעװ

 ןוֿפ שינעביולרע טָאה רע ןוא 'ס 50 ןבעג

 ןטלַאהוצּפָא לוש ןיא טַײצרָאי ןַײז הרֿבח

 שמש רעד זיא ,'ס 25 רָאנ טיג רע ןוא

 ןבעג ןעמָאנ ַא ליוו חרוא ןַא ןעוו . ..םדוק

 ןוא טנעס 25 ׂשמש םעד רע זומ ,הֿבקנל

 ןָאיצוטיטסנָאק) רַאלָאד 1 הּפוח ַא רַאֿפ

 ,(קרָאי-וינ} ,קרָאי וינב ןויצ תבהא הרבחד

 .11 ,10 ,7 'מונ ,16 'טרַא ,41--40 ,ז'סרּת

 ןקפ1

 ףױא ןבעגעג םוכס ַא ,טלעג"טעברעביא

 -יטימעסיטנַא ןַײז וצ רפכמ ןקעװצ עשידיי

 ןיא| טֿפַאשלעזעג-ַײװמַארט יד :םישעמ עש

 -עג ,קידנליו טשינ קידנליװ ,טָאה |שזדָאל

 ,םעד ץוח ...!ןדִיי יד ןַײז סײֿפמ טזומ

 -רעביא סלַא) ןַאד טֿפַאשלעזעג יד טָאה

 לבור טנזיוט ןעצ טעדנעּפשעג (טלעג-טעב

 ,סעיצוטיטסניא עשידַיי ענעדײשרַאֿפ ףיוא

 -רעי-רָאי ןלײטרַאֿפ וצ ךיז קידנטכילֿפרַאֿפ

 -טלעג ערעסערג ןדנעדיוויד עריא ןוֿפ ךעל

 -עט םהרבא) !ןקעוװצ עשידִיי רַאֿפ סעמוס

 -וב ,ןדִיי עריא ןוא שזדָאל ,יזרא-םיובנענ

 .(162--161 ,ז"ישת--1956 .,סערַײא-סָאנע
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 .טלעג-שרוח ןעז ,טלעג"ףיוקרעביא
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 ןוֿפ ךפיה רעד ,טלעג (ענעגייא) ןגייא



 טלעג-ןגייא

 טוה :טלעג דמערֿפ= ,טלעג סמענעיצ-

 ןוז ןייז 'נוא ,טלעג ןגייא ןייז רנייא

 זאד םיאמש איד ןילוז ,טימ רד טלדנה

 ,א| ,1595 ,אקארק תונקת) ןגיל ןא טלעג

 רע טָאה טלעג ןיגייא ןייז ךיוא ;(778 ,1

 טנאק רע טימ אד ןאייב רד ןראווג ןא

 ןױש ןייא) איײרֿפ םיױֿבש איד ןיֿכמ

 :ןיא ,ח"מת ,גארפ ,ןבונא ןופ דיל איינ

 ךיא ;(50 'רטס ,229 ,1937 ,11000/550/עזז/1

 טזימ םעד ףיוא רעד ןאמ רימרא רעד ןיב

 סקינ רימ טזאה אוד .ןיגעלג טזיא ןטסימו

 טאה רימ טאג איוו ןעז} ךיז .ןבעג טלעווג

 ,ןידראווג גיניק ןייא ןיב ךיא שד ןיֿפלאהג

 ,באה ןיכארפשג טייצ רגיבלעז ךיא איו

 'גוא ,ןידרעוװ וצ גיניק ךאנ יֿפאה ךיא סאד

 .טאהג ןיראלרֿפ גנונֿפאה איד טזאה אוד

 דלעג ןגייא ןייד ןוֿפ ריד ךיא ליװ ןהונ

 ןָא ,זדלעג ןייק טא דלעג) ןבעג הקדצ

 טשניד שד ןונ ;(|131 ,ג"צת ,טרָאקורד

 ךיבענ טוט 'נוא .ןירעה איירשג ןייק ליוו

 קזיה .ןירעצ וצ טלעג שנגייא ריא ןופ

 ןבאה טינ ךיוא לטייב ריא זיוא איז ליװ

 יד ףיוא שע איז איו ןהעז ןוש איז זומ

 בקעי) ןיגארט ןייא טוט ךיז ןטייז ירדנא

 ןטסניד רעגָארּפ יד ןוֿפ דיל סָאד| ריאמ ןב

 ןבָאה טעװ ריא בא ;ןה"י ןט18 ןופ

 ַײב טלעג:הקדצ+  רעדָא טלעג שילהק+-

 -סיוא טשינ םולשו סח סע ריא טלָאז ,ךיז

 סע רָאנ ,טלעגנ ןגייא רעַײא טימ ןשימ

 ןוא לטַײב ןרעדנוזַאב ַַא ןיא ןגיילנַײרא

 .נ .ע) לכיב רעדנוזַאב ַא ןיא ןבַײרשרַאפ

 עילימַאפ יד ,יקסדָארָאגַאז .ח .י -- קנערפ

 רעייז ;(18--17 ,1925 ,עשרַאװ ,ןהאזדיווַאד

 ןופ רעדילגטימ יד סָאװ ,ךיוא זיא קיטכיוו

 -רַאפ ןענַײז תורבח:-רָאּפש ןוא

 רעד ןיא טֿפעשעג סָאד זַא ,טריסערעטניא

 ,הרושּכ ןוא לעיַאר ןריֿפ ךיז לָאז הרבח

 -טידערק ןוֿפ םירבח יד יװ ,רעמ ליֿפ

 יד ןוֿפ רעדילגטימ יד לַײװ .,ןענײארַאֿפ

 טימ ךיז ןקילײטַאּב סעסַאק-רָאּפש ןוא -ַײל

 רעד ןוֿפ לַאטיּפַאק ןיא טלעג םענעגייא

 ,1906 ,ב"טפ ,טידערק-ןיילק רעד) הרבח

 סלק יד

 טלעג-ןגייא -- 120 ==

 עסַאק-רָאּפש ןוא יַײל יד ;22 :ךױוא 1

 רעייז ,טציא ןיוש סע ןסייו עלַא יװ ,זיא

 רעטלַא ןַא ןיוש רעבָא זיא'ס .חוטּב רעטוג ַא

 עשיטַײל טימ ךיז טצונַאב'ס רעװ זַא ,ללּכ

 טלעג ענעגייא ךיוא ןבָאה זומ רעד ,ןטלעג

 -רָאּפש ןוא -הַײל יד ןופ קיטקַארּפ יד)

 ,9 ,8 :ךױא ;12 ,1909 ,ב"טפ ,סעסַאק

 רע טָאה טלעג ןגייא ;(|135) ,31 ,20 3

 טשינ רע טָאה ןריטָארקנַאב ןוא ,טַאהעג

 ,לימ יד ןיא טלָאצעגּפָא רע טָאה ,טלָאװעג

 ,קיטָאק לאקזחי) טמוקעג טָאה סע ליפיוו

 רעטשרע ,ג"ערת ,עשרַאװ ,תונורכז ענַײמ

 שטנעמ רעדעי זומ רעבירעד ;(272 ,לייט

 רָאנ לטימסנּבעל ןַײז ןענידרַאֿפ וצ ןעז

 -טינעג רעקיטכיר ןוא טעברַא רענעגייא ךרוד

 וצ טּפױהרעביא ;טֿפעשעג ןַײז ןיא טֿפַאש

 ,ןילַאגג עזג)) טלעג ןגייא טימ ןטעברַא

 ---ד"ערּת ,עשרַאװ ,ןערעוו וצ ךַײר טסנוק יד

 זיולב ןעוװעג עציוק יד טלָאװ ;(48 ,3

 ַא ףױא ךיז רע טלָאװ טלעג ןגייא ןַײז

 עניר עניש ַא ,טלקַאװעג טשינ טונימ

 רעד ןוֿפ לײט רעסיורג ַא רעבָא .הרּפּכ

 -ןדנ=- עמערָא ןוֿפ ךָאד טײטשַאב עציוק

 ןלעװ סָאװ ,םימותי ןוא תונמלַא ןוֿפ ,טלעג

 ןּבעל ץנַאג רעייז ףיוא ךעלקילגמוא ןּבַײלּב

 ,תודיסח עגיד'תוכלמ סָאד ,ןהָאזנסינ .ש)

 ךיא ,יּבר רעקיליײה ;(145 ,ז"צרּת ,עשרַאװ

 ןעועג טלָאװ סע ןעװ ,ילש ןהב ךַײא גָאז

 עגר ןייק ךיא טלָאװ ,טלעג ןנייא ןַײמ

 םיּכסמ טשינ טלָאװ ןוא טרעלקעג טשינ

 ןעגנַאגעג יידָאּב טלָאװ ךיא .וצרעד ןעוועג

 ןוא ןעװעג ץּבקמ ןוא רעוַײה יד רעּביא

 סע רעּבָא .תמ ַא ןעװעג חירטמ טשינ

 עטצעל יד ,טלעג דמערֿפ+- ךָאד ןזיא} יוא

 ןוֿפ םינדנ ,טײל-עמערָא ןוֿפ תוטורּפ

 ןיק טשינ רעּבירעד בָאה ךיא ,םימותי

 ,ןהאזנסינ .ש) ןייז םיּכסמ זומ ךיא ןוא הצע

 רייד ;(61 ,ח"צרת ,עשראוו ,תודיסח רעזנאצ

 ןעװעג שֿפנ רסומ ךיז טָאה שטיוװָאנַאזַאח

 עסיורג ַא ןֿפַאש ןוֿפ עעדיא רעד רַאֿפ

 טָאה רע ...קעטָאילביב-לַאנָאיצַאנ עשידִיי

 טָאה רע רעבָא ,תונתמ ךס ַא ןעמוקַאב



 טלעג-טגיײלעגנַײא

 רעכיב עטסעב יד ןוא ךס ַא רעייז ,ךס ַא

 ענַײז ןוֿפ טלעג ןגייא ןַײז רַאֿפ טֿפױקעג

 .רד ,יקסווָאנטנעמעלק דוד) ןטסנידרַאֿפ

 ,58 ,1956 ,קרָאיײוינ ,שטיוװָאנַאזַאח ףסוי

 -וצּפָא ןעמוקעגסיוא זיא רימ ;(51 :ךױא

 ץלַא טעמכ -- לבור טרעדנוה רָאּפ ַא ןעמענ

 -עג טרָאד בָאה'כ סָאװ ,טלעג ןגייא ןַײמ

 טכענק ,קַאז םהרבא) טיזָאּפעד ןיא טַאה

 --1956 ,סערַײא-סָאנעוב ,ןעוועג רימ ןענעז

 .(309 ,וװ ,ז"ישת
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 -ָאפעד ,ןטיזָאּפעד ,טלעג (ע)טגיײלעגנַײא

 ןעגנורעדָאֿפ יד רעסיוא :םינמוזמ עטרינ

 -רָאּפש ןוא -ַײל יד ףרַאדַאב ווװַאטסוא םענוֿפ

 ,טלעג עמוס יד זַא ,ןבעג גנוטכַא הרֿבח

 תואוולה ןיא) טידערק ןיא טמוקַאב יז סָאװ

 -יטש לָאז (טלעג עטגיילעגנַײא ןיא ןוא

 רעד) טֿפעשעג ןוֿפ גנַאג םעד טימ ןעמ

 יו ןעגנוזַײװנָא עשיטקַארּפ ,טידערק - ץיילק

 -רעטעּפ ,תֹורבח-טידערק-ןיילק ןעדנַירג ּוצ

 -ערק יד ןציטש יז ןליוו ;(45 ,1906 ,גרוב

 ריא ייז ןענָאק ױזַא ,טלעג טימ הרֿבח-טיד

 ןטלַאה רעדָא האוולה ַא טומ ןטוג ןיא ןבעג

 עמוס עסיוועג ַא עסַאק ריא ןיא קידנעטש

 ;39--28 ,ןטרָאד) טלעג סעטנײלעגַײא

 ;103 ,94 ,72 ,43 ,42 ,40 ,24 :ךיא

 וצ ּוװ טָאה עסַאק-רָאּפש ןוא -ַײל ַא ביוא

 טלָאצ ױזַא ,האוולה עסיורג ַא לָאמַא ןגירק

 ,טַײצ רעד ןיא ןדַאלקװ יד סיוא גנירג יז

 רערעסערג ַא ןיא ייז טגנַאלרַאֿפ ןעמ סָאװ

 ןַײרַא רעדיוו טייג'ס זַא ,רעטעּפש ןוא עמוס

 יד יז טקוליס ,ןטלעג עטגיײלעגנַיײא רעמ

 טייג קסע רעד ןוא עריא האוולה ערעסערנ

 יד) שינערעטש םוש ןָא הרושּכ ןַאד ךיג

 ,סעסַאק-רָאּפש ןוא -הַײל יד ןופ קיטקַארּפ

 ,ןטכוד ךיז ןָאק סע ;(36 ,1909 ,גרוברעטעּפ

 -גיילעגנַייא ףיוא טנעצָארּפ םעד חּכמ זַא

 וצ סָאװ ָאטינ רָאג ןיוש זיא טלעג עט

 -רָאג רעבָא סע זיא ןתמא ןיא. . .ןטכַארט

 טנעצָארּפ םעד ןגעװ עגַארֿפ יד ,ױזַא טינ

 טרָאּפשעגּפָא= ןוא טגיילעגנַייא ףיוא

 ,ןסיוו ףרַאד ןעמ ןוא עגַארֿפ ַא זיא טלעג

 טלעגֿפרָאװנַײא = 13+=

 ;(38 ,ןטרָאד) ןרעֿפטנערַאֿפ וצ יז ױזַא יװ

 :ןטלעג עטרָאּפשעגּפָא+- ןוא עטגײלעגנַײא

 ןעמוק סָאװ ,טלעג סעמוס ערענעלק יד

 ןוֿפ ,עסַאמ-גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ ןַײרַא

 ךיז ןזָאל ,ןסַאלק ערענײמעג עלעטימ יד

 -עטַאק ייוצ ,םינימ ייוצ ןיא ןלײטנַײא

 -סטֿפעשעג עטגיילעגנַײא (1 ,סעירָאג

 ,טרָאד) ןטלעג עטרָאּפשעגּפָא+- (2 ,ןטלעג

 ,39 ,3/ ,235 ,233 ,31 ,30 ,21 :ךיא 9

 ,רעװש ;(120 ,/77 ,57 43 ,2 4 0

 סָאװ :ענעדִַיי ַא יו ףיוא ךיז טריֿפ ריא

 טלעג עטגיײלעגנַײא סָאד ? ןגײלּפָא טסייה

 רעריֿפרעבירַא יד ןוא ןרעװ ןלַאֿפרַאֿפ טעוו

 םוש ןייק רַאֿפ ןעמענ טינ רעמ זדנוא ןלעוו

 -רַאֿפ ןכיגניא טרעװו םעד רעסיוא :;טלעג

 -ַאמ רעד ,עדַארג םייח) ץענערג יד טכַאמ

 .104 ,19551 ,ָאגַאקיש ,םיתבש סעמ
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 ללפתמ ַא ןוֿפ לָאצּפָא ,טלעגֿפרָאװנַײא

 םיביוחמ םג :לוש ןיא טָאטש ַא טָאה סָאװ

 לכ עטַאר םיהובגה םיאבגהל ןתל ונחנא

 שיש ימ לכש ןפואב ,'יבוהז םישלש הנשה

 ןייא ןתנ אלו ל"נה נ"כהבב םוקמ ול

 םיביוחמ םויה דע רבעמ דלעג ףראוו

 לש סקנפהמ הקתעה) ארימג דע קלסל

 -בתּכ| 1771 .ןילבול ;ק'ז ם"רהמ ס'והיב

 .(ןקנורט היעשי ןוֿפ ןזיוועגנָא ;די

 טצונעג זיא (טלעג ןָא) ןײלַא 'ףרָאװנַײא,
 הרותה .ןַאמעדיג .מ) הנּתמ-הלּכ (1 :יװ ןרָאװעג

 1 הרעה ,97 ,ג"ח ,ט"נרת ,עשרַאװ ,םייחהו

 :םירוקמ ערעטלע ןוֿפ טכארּבעג ךיוא טרעװ ָאד
 ,"רא'יטש ז"יוה ןכו הלכל ף"ראו ןיא םעט;

 לקילג ;("ונכשאבש הלכה לש ף"ראװ ןיא ןיד;
 יבושח ןייא הלכל ךא :ךיוא טגנערב לימאה
 'נתחה רחאל 'נוא ןיבעג ףרואװ ןיײא וצ הנתמ
 יבושח ןייא ראג 'נוא טיאיירפיג הלכו ןתח שנוא
 ,לימאה לקילג תרמ תונורכז) טכאמיג הדוצס

 -טיוט ַא בילוצ טָאה 'ףרָאװנַײא; ןינע רעד (7

 םרוג רָאיהנותח ןטשרע ןיא ױרֿפ ַא ןוֿפ לַאֿפ
 לאקזחי ֿברה ןוֿפ הבושת עסיורג א ןעװעג
 ןשיװצ קוליח םעד סױרַא טגנערב רע .ןגיובלאנצק
 טרידיצעד דנַאלשטַײד ןיא .ןליוּפ ןוא דנַאלשטַײד

 ןיא ,הלּכ רעד וצ טרעהעג ,ףרַאװנַײא גהנמ רעד
 וצ טרעהעג ,קנַאשעגיהשרד ןעמונעגנָא זיא ןליוּפ

 לכ זאו ףראװ ןיא 'ינתונש ףא; :ןתח םעד
 םילכב כ"פעא ונתינ הלו הלכה לש  תונתמה

 היהיש 'ינתונה תנװכ יאדו ...םהינשל ןישמשמה

 ןילופב ךפיהל ןכ ז"פל ...הלו ול םהינשל הנתמ



 טלעגגָארטנַײא

 אלו ול םינתונש עמשמ הרואכלו השרדל ןינתונש

 קלח ןהל שי םהינשל ןישמשמה םילכב לבא הל

 ראש ןילופ תנידמל זנכשא תנידמ ןיב קוליחהו

 לכמ הל 'יכייש ףראװ ןיאב זנכשאב רשא יונתמ
 םילכ קר ןילופ כ"אשמ היהש המ היהי םיבורק

 אנוטלא ,לאקזחי תסנכ ת"וש) םהינשל ןישמשמה

 ןמיס ןיא ךיוא ,(טע ןמיס ,רזעה ןבא ,ב"צת
 הפוחה תעב הלכל םינתונש תונתמ ןינעב,) ב"ס
 םוצ סיוא ֿבר רעד טריֿפ ("ףראװ ןיא ןירוקש

 ד"עוא :ט"עת טריטַאד ,הלאש רעד ןוֿפ ףוס
 יינורחאה לכ ומיכסה רבכ ף"ראו ן"יאה ןרבד לו
 גהנמכ ןתחה דובכל תושרדה דעב 'ינתונש המ
 ינתונש המו .ןתחה לש אוה זנכשא תצקו ןילופ

 יזא ף"ראװ ן"יא זנכשאב ומכ הלכה 'ובכל הל
 ..."אישמ ראש וא המאו היבא םינתונש המ

 ,ןחדּב ,שמש = ןס"ּבש (2 ."הנתמ ינתונל רזחוי
 טזאל ןסילשב רמז ןעד ןילעװ רימ, ,ןרעװרַאס

 קחצי) "ןסינג ףראװ ןיא ןעד ןפ סיפע ךימ
 ;(257 .י"שת ,םילשורי ,הדוהיל החנמ ,דניקביר
 ײװַאקרַאה ,א/10 ,1876 ,ץישֿפיל) ףױרעדַא (1
 -עג טרעװ (טלעג ןָא) םתס ןֿפרַאװנײא; .(א/7
 םיחרוא עמערָא וצ הניתנ א (4 :יװ טכַארב
 תסנכה תיבב ןפור זױא לאז ןמ :רערָאֿפכרוד
 טיג םוא אד רעד ןפרעװ ןיא םנײק לאז ןמ זד
 ידכ יאבגו שדוחה סנרפ ןמ טאה לטעצ ןייק .ינוא
 ,סמראװ תונקת) ןתיל ול ןיאש ימ תא שייבל אלש
 ,טרַאד ,דניקֿביר) רמז"לּכ יד רכש (5 ;(35 ,ש

 .(15 הרעה

1 

 -ןַײא- וצ םינָאניס

 -מעמ רעטרידנעּפסוס ַא

 זומ ,ליוו ןטערטנַײרַא הרֿבח יד ןיא רעב

 סויד רָאי 1 ןַײז םלעגניעגַארטנַײא  ןַײז

 ןופ לארשי ינב הרבח ןופ ןאשוטיטסנָאק)

 םוקילא;) קרָאי-וינ ,יזרעשזד וינ ראמלעּב

 ,1 'טרַא ,9 ,1912 .,('גניטנירפ ס'רעזנוצ

 .9 9 ,8 'טרַא ,11 :ךיוא ;4 8

 ַא ,טלעגגָארטנַײא

 ַא ןעו :טלעגטירט
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 -פא רעקילָאמניײא ,:טלעצגס)טירטנייא

 -ֿפױא םַײב טַאדידנַאק-רֿבח ַא דצמ לָאצ

 עא 57 .החפח א ןיא ןושש ןעמומעג

 רעד .ןויטַארעּפָאָאק ןוא סעסַאק--רַאּפש

 רועױע ַא ןָא ןיא ךיז טֿפערט ןימרעט

 -טימ סעדעי טגנַאלרע :סעיצוטיטסנָאק-הרֿבח

 דנוא טטירט ןייא םענייז ךַאנ ךיילג דילג

 דלעג סטטירטנייא םעד גנולהַאצעב ךרוד

 רעד דנוא סעסונעג סעד ךורּפשנַא ןעד

 סעד ןעטוטַאטש דא גַארטרעֿפ) עטֿכער

 ק"קב סטוטיטזניא ןעקנַארק ןעכילבייוו

 ןעו ;(5 הנקת ,5 ,א"עקת-ט"סקת ,דרויפ

 טלעגטירטנַײא -= 14 -=

 ...הרֿבח ןיא ןבַײרשנַײא ךיז לי רענייא

 סרעכַאמ-תונקּת יד ןוא םיאבג יד ןֿפרַאד

 ליֿפו ןעזנַײא רעיײז טול ןצַאשּפָא םיא

 -טנַאה+- עמוס עכלעוו ןוא ןבעג ףרַאד רע

 זיא רע ןוא טלעגטירטנַײא רעדָא טלעג

 רעצנַאג רעד רַאֿפ תוצמ ןֿפױק וצ ֿביױחמ

 סקנּפ ,גרעבשרעה לאומש-םהרֿבא) הרֿבח

 ;(88 ,1 'ב ,1949 ,קרָאיינ ,קָאטסילַאיּב

 ןיא ןבַײרשנַײא ךיז ליוו סָאװ רערעדעי

 ןבעג וצ ֿבױחמ זיא ן"דימּת רנע} הרֿבח

 סנטסקינייו ,טלעגטירטנַייא ,המידק-תועמ

 ןייטש ַא ךיוא ןוא ֿבהז (לדנער) םודָא ןייא

 םלועב החנה םוש ןָא שרדמ-תיב ןרַאֿפ ֿבלח

 -טימ וצ גַאלשרָאֿפ רעדעי ;(88-87 ,ןטרָאד)

 רעיונעג טימ ךעלטֿפירש זומ טֿפַאשרעדילג

 ,סעדנַאטש ,סרעטלַא ,סנעמַאנ סעד עבַאגנַא

 טימ ךַײלגוצ ,גנונָאװ ןוא גנוגיטֿפעשעב

 -נַײא ןעכילצעזעג סעד עטֿפלעה רעד

 ןעדרעװ טכַײרעגנַײא סעדלעגסטטירט

 15 'מונ ,זדאל הדוהי רעד עצטעזעג-נעבענ)

 ,רעמארק הדוהי אייב טעדנירגעג .א .ב .א

 קראיונ ,1877 רעבמעצעד ןעט26 םא

 :ךױא ;2 8 ,2 'טרַא ,5 ןם"רת-- 91

 ןוא ,ביױהנָא ןיא ,4 'טרַא ,8 ןוא 7 יזז

 ןוא טלעגסגָאלשרָאֿפ= 426 'ז ןא 2 9

 -ילשעב יד ךָאנ ןַײז לָאז טלעגטירטנַײא

 -אמ רעד ןאיצוטיטסנאק) ןיײארַאֿפ ןוֿפ עס

 ןינ ןאפ ןייארעפ סגנוציטשרעטנוא רעריז

 ,1890 יאמ ןעט10 ןעד טעדנירגעג .קראי

 ךיוא ;1 8 ,8 'טרַא ,18 ,ד"סרּת ,ןקרָאי-וינ)

 יד ןלָאצַאב זומ טַאדידנַאק רעדעי 0

 -נַײרַא טרעוװ רע רָאֿפעב טלעגסטירטנַײא

 -נאק) דילגטימ סלַא לַאקָאל ןיא טריֿפעג

 -יירטסע ןָאשיײגערגנאק יד ןופ ןָאשוטיטס

 ,1906 טעדנירגעג ...םידסח תולימג רעכ

 םעד ןוֿפ ןטֿפנוקנַײא יד ;11 ,2 'טרַא 6

 -סגַאלשרָאֿפ=- (א :ןוֿפ ןעײטשַאב ןיײארַאֿפ

 -רַאװק- (ג :טלענסטירטנַײא (ב ;טלעג

 -עֿפַארטש+- ןוא סעסקעט ,טלעגגָארטַײב-לַאט

 -עודעמ עטשרע ןופ ןאשוטיטסנאק) טלעג

 ,ןייארעפ סגנוציטשרעטנוא ןעקנַארק רעקוועד

 "וינ} 1906 ,לירּפַא ןעט5 םעד טעדנירגעג



 טלעגטירטנַײא

 -רעּפ רעדעי ;(1 8 ,5 'טרַא ,11--10 ,ןקרָאי

 ןופ דילגטימ ַא ןרעו וצ טשניוו סָאװ ,ןָאז

 ,רָאי 18 ןופ רעגנַיי ןַײז טינ לָאז ,ןײארַאֿפ

 ןלָאצַאב ןֿפרַאד רָאי 40 זיב ןענָאזרעּפ

 קיטַײצֿכַײלג .רַאלָאד 3 !טלעגסטירטנַײא

 -רעּפ ;ןשײקילּפַא רעייז ןעגנַאלרעד ייז ןעוו

 -נַײא ןֿפרַאד רָאי 45 זיב 40 ןוֿפ ןענָאז

 -םַײלג ,רַאלָאד 25 טלעגסטירטנַייא ןלָאצ

 -ילּפַא רעייז ןעגנַאלרעד ייז ןעוו קיטַײצ

 רעזאקואק ןופ ןאשוטיטסנָאק) ןשייק

 ,קרָאי-ינ ,ןאשייאיסאססא טנעלאווענעּב

 ,/ .טרא ,14 ,1924 רעבמעצעד טעדנירגעג

 יד ךָאנ ןייז לָאז :טלענ טירטנַײא ;(1 8

 רעקינייוו טינ רעּבָא ןײארַאֿפ ןופ עסילשַאב

 ,16 ,טרָאד) רַאלָאד 25 ןוא רַאלָאד 2 יװ

 -רָאּפש ןוא -ַײל עכעלטע ןיא .(1 9 ,8 'טרַא

 ַא ףיוא רָאג ןלַאֿפעג ןעמ זיא סעסַאק

 טלעגטירטנַײא טמענ ןעמ :האצמה רעַײנ

 ,םירֿבח ענעי ַײב רָאנ ,םירֿבח עלַא ַײב טינ

 -רָאּפש ןוא -ַײל ןיא ןַײא ךיז ןבַײרש סָאװ

 ןָא רָאי ןטייוצ םעד ןוֿפ טשרע עסַאק

 ךיז טבױה רעטַײװ רָאי ַא סָאװ ןוא

 ןימ .ַאַא .טלעגטירטנַײא סָאד ךיוא

 ןעמונעג טשרמולּכ טרעװ טלעגטירטנַײא

 רעדעי סיוװעג ךָאד טעװ ;דנעדיװיד רַאֿפ

 -נַײא טָאה תוכַײש ַא רַאֿפ סָאװ :ןגערֿפ

 טעז ,ןירעד ?דנעדיויד טימ טלעגטמירט

 -קַארפ יד) האצמה יד עקַאט טקעטש ,ריא

 -עפ ,סעסַאק-רָאּפש ןּוא -הַײל יד ןופ קיט

 טלָאצ רֿבח רעדעי ;(97 ,1909 ,גרוברעט

 -סגנורעכיזרַאֿפ ןיא ךיז ןבַײרשרַאֿפ םַײב

 טלעגטירטנַײא עמוס ענילק ַא דנָאֿפ

 רעדילגטימ יד ;(96 ,95 :ךיוא ;91 ,ןטרָאד)

 ...ןיא טלײטעצ ןרעװו עסַאק רעד ןוֿפ

 ...טלענטערטנַײא לבור 2 ....ןוצ| ןּפורג

 -נייא לבור 4 ...,טלענטערטנַײא לבור 3

 רעד ןּופ (ווַאטסוא) תֹונקּת יד) טלעגטערט

 -סגנורעכיזרעפ רעגיטַײזנעגעג רענוואר

 גנוצעזרעביא רעשילגנע רעד ןיא 1

 טצעזעגרעביא 7 .טרא ןיא ןימרעט

 .6מ6:4066 46 8 יטרֹא ןיא ןוא

 רעד טרעװ

 ןתוזוגסוסמ 6

 טלעגגײלנַײא -- ןֿפ =

 ,1909 ,גרוברעטעּפ ,עסַאק-ספלעה
 ,(12 ןוא 10 ,9 :ךיוא ;8 ,וו ן'טרַא

 6י5
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 ַא ןֿכוזַאב רַאֿפ לָאצּפָא ,;טלעגטירטנַײא

 :ל"גדא טַארעֿפער ַא ,טרעצנָאק ַא ,רעטַאעט

 ןבָאה הרֿבעמ-הזחא רעד ןוֿפ םילוע יד

 רעייז ןצישַאב וצ ףיוא זַא ,טנכערעגסיוא

 סקעז ךָאנ ...ןבָאה ןעמ ףרַאד הרֿבעמ

 -יורג ַאזַא ןעמ טֿפַאש יװ ;טנוֿפ טרעדנוה

 טנװָא ןַא טרישזנַארַא ןעמ טָאה ? עמוס עס

 -רעטַאעט ןוא עיצַאמַאלקעד ןוא גנַאזעג טימ

 רעד ןוֿפ רענױװנַײא עלַא ןוא ,ליּפש

 טשינ טָאה ןעמ ;ןעמוקעג ןענַײז הרֿבעמ

 טָאה ןעמ ,טלעגטירטנַײא ןייק טמיטשַאב

 דוד) רעכוזַאב יד וצ טזָאלעגרעביא סע

 ,ץלוש .(4 ,1955 ,26 'װָאנ ,גָאט רעד ,יקסניּפ
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 -ַײל ,קנעב ןיא תותדקפ ,טלעגגָאלנַײא

 לבור טנזיױט 122 ןוֿפ :סעסַאק רָאּפש ןוא

 65 ןענַײז סעסַאק 79 ןיא ןטלעגנָאלנַײא

 ןעועג ...טֿפלעה ַא רעביא ה"ד ,טנזיוט

 עשידיי סעסַאק 2 ןיא זיולב טגיײלעגנַײא

 רעטייוצ ,1925 ,ןילרעב ,עיצַארעּפָאָאק

 רעבָאטקָא ןט1 ןֿפױא ;(32 ,8 'מונ ,גנַאגרָאי

 עשידַיי 15 ןיא ןטלעגגָאלנַײײא יד ןבָאה

 טנזיוט 70 ןֿפָארטעגנָא דנַאלטעל ןיא סעסַאק

 -שרע ,1924 ,ןילרעב ,ןטרָאד) רַאלָאד

 :ךיוא ;הרעה ,48 ,6:5 'מונ ,גנַאגרָאי רעט

 .25 ,4 'מונ ןא 4 3
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 -גיל6- טימ ךה ונייה ,טלעגניײלנַײא

 רעד טרעדָאֿפ רעדלעגגעלנַײא איד :טלעג

 שמש ענמָאנעג ףיוא טֿפַאשללעזעג רעד ןָאֿפ

 -ייא ענייז טרעֿפיל דנוא ,ןייא ךילטנעֿכעװ

 ןעֿפיטקַא רעד עהטַאנָאמ עללַא עמהַאנ

 ןעטוטַאטש דנתא גַארטרעֿפ ןירהעטשרָאֿפ

 ק"קב סטוטיטזניא ןעקנַארק ןעכילבייוו סעד

 ,37 הנקּת ,26 .א"עקּת--ט"סקּת ,דרויפ
 עיציוק ,תוֿברע רַאֿפ ןָא טיג ,211 ,ץלוש

 .דלעג-סגנורעכיזרעֿפ ,דלעגגעלנייא : ךיוא
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 טלעגריֿפנַײא

 םינָאניס ,טלעג"גנוריֿפנײא ,טלעגריֿפנַײא

 לבקישכ ,ו"צי ברה :טלעגֿפױקנַײא- טימ

 אלש רענה םע הנתי -- יאבג ותרשל רענ

 קר .יאדמ רתוי טלעג ריפ ןייא חקיל

 רענ לכ ןמו ,רוחב לכ ןמ 'ילודג הרשע

 ,!ףסא החמש) .רתוי אלו ,'ילודג השמח

 -שורי ,לארשיב ךונחה תודלותל תורוקמ

 ,חע 'יס ,זּפ ,יעיבר ךרכ ,ג"שּת ,םיל

 רעדעי .48 ;('ןיטקיטב הלהקה תונקתמ;

 -נַײא יד ןוֿפ ערטסקע זומ רעבמעמ רעַײנ

 -וַאדנע 91.00 ךיוא ךָאנ טלעגסגנוריֿפ

 -נָאק) טנעס 25 ךיוא יװ ןלָאצַאב סטנעמ

 "ענא ןאשייגערגנָאק איד ןופ ןאשוטיטס

 -עד טעדנירגעג .זד .נ ,קרַאונ ןופ איססור

 ,8 ,1918 ,קרַאונ ,1886 ,ןעט29 רעּבמעצ

 טעװ עטימָאק יד יװ םעד ךָאנ ;(4 'טרַא

 ןגעוו ןעגנערבנַײרַא טכירַאב ןקיטסניג ןייא

 עלַא ןלָאצַאב ...רע זומ ,רעדורב-סקע ַאזַא

 -גַאלשרָאֿפ- טֿפלעה ַא ןוא ...ןדלוש ענַײז

 עטמיטשַאב יד ןוֿפ טלעגגנוריֿפנַײא ןוא

 ץלַא גנוריֿפנַײא יד ַײב ןוא ןלָאצנַײא ןזַײרּפ

 ףטרָאד) טַאדידנַאק רעַײנ ַא יװ ןכַאמכרוד

 .(5 'טרַא 9
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 סָאו ענעגײא סָאז ,טלעגלַאצנַײא

 ףניֿפ ענעגנַאגרַאֿפ יד רַאֿפ : טלעגלסילזע+-

 וצ טעדנעװעג ןיוש ךיז ךיא בָאה רָאי

 -רַאֿפ עלַאיצָאס ,סעיצוטיטסניא ענעדײשרַאֿפ

 הֿבדנ ןייק ,ןוּכיש-סגנוריגער ןוא גנוגרָאז

 ַא רָאנ ,הלילח ,ןטעבעג טינ ךיא בָאה

 ,טלעג - הריד-- טימ גנוניוו עלַאמרָאנ

 וצ ןעמ טייג ...טלעגלָאצנַײא ןָא רעבָא

 ןיא רעטנױט סע זיא .,ןעמריֿפ-טַאוװירּפ

 טלעג-הריד עכיוה ץוחַא ,טלעגלסילש+-

 ,קרָאי וינ ,ןיטעלוב בולק רעשידיי רעיירפ)

 .(ב/8 ,23 'מונ ,1955 'וואנ

 םוקמב טלעגלַאצנַײא טצונ רעגנוא השנמ
 זיא הרֿבה רעד וצ לָאצּפָא רעד : טלעגֿפױקנײא
 ןיא --- טלעגלַאצנַײא .שדוח א גניליש יײװצ ןעוועג
 ,1958 ,18 ילוי ,לַאנרושז ןעגרַאמיגַאט רעד) טנוֿפ
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 לָאצּפָא רעלעיצעּפס ַא ,;טלעאסןֿפױקנַײא

 טלעגֿפױקנַײא -- 6 -

 ןייא :הרֿבח ַא ןיא ןרעװ ןעמונעגנָא םַײב

 םדקמכ 'והז ז"ט ןַײז לאז טלעג ףיוק

 ןמ לאז !(טלעג יבורג קרמ םדקמכ רשעמ)

 ןיכנמש רחא ונייהד ןטייצ רפ איוו זא ןבעג

 שילש ןייז הכנמ דוע ןמ לאז רשעמה ול

 רתומהמ 'נוא ץוחמ איבמש ןדנה ותואמ

 'הז האמ לכמ !ץ"פ י"ח ןבעג רע לאז

 ;35 ,2 'מונ ,ש ,ז"טת ,סמרָאװ תונקת)

 וז אשידק הרבחב קבדל הצור שיא םא

 ...ֹוב םיצפח םיסנרפ םיניצקה םא ...ח"ג

 ןיא ןייז םישנא 'זװו םיאבגה ןילאז וזא

 תונקת) ןרהילוגגער ומע טלעג ףאק

 -רעטסמַא ,םידסח תולמג השודק הרבחהמ

 ,א/אי :ךיא :צ הנקת ,ב/י ,ב"קת .םַאד

 ו"לקּת ןוֿפ תונקּת יד ןיא ;גצ ןוא אצ תונקּת

 םע וישכע רעד ;?תועמ ףיוק ןיא; ךיוא

 ארבחה ךךות טכינ תונקת ולא תמיתחה

 'יהיש ימ 'יהי ךיז יטלאוו כ"חאו .,טזיא

 ןדלעמ ןא יבלעז רעד ךיז לאז ,ןפיוק ןייא

 ילעבל ןבע ןלאז םיאבגהו םיאבגה לצא

 ןלאז דחי םפסאתהבו ,ןייז ףסאמ תונקתה

 ירוחב דוע ,םישנא א"י םילשהל ל'נה

 וזלא ןאוו ,ןהיצ וצ אד לרוגה י"פע דמח

 םכסומ םישנא א"י ולאמ תועד בור יפ לע

 ןסאל וצ ןמוק ןייא ןבלעז ןעד ,דריוו

 בויח תרותב ןתיש דבלבו ,הבוטל הלעי

 ףיוק ןייא 'הז יצח י'ח בויח לש הפוקל

 206 טז0ח0שת8 06 ,ןײטשכַאװ .ב) דלעג

 ןקזסזסז (;/סוע/06 1460156/04

 ,0)212 סדלַאװנורג .מ ןוֿפ טַארַאּפעס ,3

 הנקת ,18 ,1910 ,ןןיוו ,233--22 טֿפעה

 רניק לוז ןגס ;(אכ הנקת ,19 :ךיוא ;בי

 -יוו ליפ .ןיפיוק וצ םוא ןטיב ןיפרעד

 רע שד אל םא .ןהיטש וצ ןגס רגינ

 טלעג ףיוק ןיא 'נוא הלהקה תקזח טאה

 להקד הליהקה תונקת) טלאצב ראפ אד

 ןדנולב הלודגה כה"בד םיזנכשא שדוק

 ןעו :;(וכ הנקּת ,א/הכ .,א"נקּת ,ןןָאדנָאלו

 רע 'נוא .טלאֿפ ןגאז וצ שקינ םנעי ףיוא

 ףאק ןיא ןדליג גיצנאווצ 'נוא ףניֿפ ןייז טביג

 רעד איו העד ליֿפ איז רע טאה .טלעג

 םידוהי ןשיװצ ןיטלאהג שרהוקסיד) ןיצק

 ןמח0 6



 טלעגֿפױקנַײא

 ,םדרטשמא ךאנ טרטיא ןופ ףיש ןיא

 ;(ב/ו ,ןח"נקּת ,םַאדרעטסמַא ,1 לטֿפעה}

 -נייא ןתי וניתרבח לא תוולהל הצרי רשאו

 עגאז לן"ױצ ד"מל תוחפה לכל דלעג ףיוק

 טַאלב-תונקּת רעגָארּפ ןיא ו הנקּתת 'יק 0

 הצורש ימ ;(טלעג-הנשה-שָאר+- ;ח"נקּת ןוֿפ

 עניג 'א םלשל ךירצ .תיב לעב תויהל

 תונקת יד ןוֿפ א הנקת) דלעג הףיוק ןיא

 -נעדב רשא כה'בד .שדוק להקד הלהקה

 תנשב רטסנימטסעוו ריעב טראק קראמ

 םע ןבאה הנותח איד םיחרוא ;(ט"נקּת

 .הלהקה תקזח םהל שי הרבחה ישנא תונב

 ןייא עניג יצח ןעלהאצ וצ רונ ןכיורב

 תולימג אשידק ארבחמ תונקת) טלעג ףיוק

 ושדחתנש ןודנולב הלודגה כ"הבד םידסח

 ףוריצבו .םישנא העבשו םיאבגה תמכסהב

 ,הרבחה ישנא בורמ .םיררובמה םישנא

 ךס ַא ןיא ןוא 5 יז ,ע"קּת ,ןןָאדנָאלו

 ןתח וא ב"העב ןב ןייא ;(רעטרע ערעדנַא

 הזיאמ תכאלמ טנורעליג טָאה שאוו ב"העב

 ק"חב ןופוק ןייא ךיז לו ןוא הכאלמ

 ףיוק ןייא ןיבעג רע לָאז הנותחה םדוק

 ביוחמ זיא תושמש רבא ,ןוקיּתה יפכ טלעג

 -- -- תחא הנש ב"העב ןתח ןייא ןייז וצ

 ןתח וא ב"העב ןב ןייא ןעװו רעבא --

 ןיק טנורעליג טינ ךיז רָאג טָאה ב"העב

 ק"חב ןפוק ןייא ךיז ליו רע ןוא הכאלמ

 אכרא ןמז רע טָאה וזא ,הנותח רעד ךָאנ

 .מ ר"ד) הנותחה רחא .םינש השלש דע

 -ילעב רענַאדייק ןופ סקנּפ רעד, ,רעצינשיוו

 עזעידיא ראפ רעטעלב :ןיא "ךעצ הכאלמ

 ,קימאנאקע ןוא קיטסיטאטס ,עיפארגאמעד

 ,5 'מונ ,גנַאגרָאי רעט-3 ,1925 ,ןילרעב

 םוטאד ןעגיטײה ןעד ;(חי ןמיס 6

 ק"ק הפד אשידק הרבחה ינב בור ןייז

 -עג ןעממאזא אייב טרהאוו ַא טאטשאיינ

 ,ןעדראוו ןעגארטעגראֿפ טזיא דנוא ןעזעוו

 -נאגרעֿפ ענייא ןאֿפ ןאש טזיא סע רחאמ

 דסיתנ אשידק הרבח איד סאד טייצ ענעג

 -עג טיצ עדעי ןייא דנוא ,טזיא ןעדראוו

 ןאֿפ ןה טזיא ןעדראוו טרהיֿפעג גירעה

 סאד ןהו ,דלעג ןעכאוו+- סאד גנולהאצנייא

 טלעגֿפױקנַײא = ן{( יי

 -נייא ךיז רעדעי ןייא סאוו דלעגֿפױקניײא

 ןעססאלֿפרעֿפ טזיא םויהכו ,טאה טֿפױקעג

 רעד ןאֿפ גנורהיֿפ סאד סאוו טייצ ןייא

 -רעטנוא עהאנעב ץנאג הרבח רעטכאדעג

 ןענייק ןאֿפ טסייה סאד ,טזיא ןעגנאגעג

 דלעג ףיוקנייא רעדא דלעג ןעכאוו+- ןייק

 ק"ש םויב רענייק דנוא ,דריו טלהאצעגנייא

 טממאק ןרעדראֿפוצבא הרותה תילע ענייז

 קעטָאילביב רעד ןיא ייּכ ,טַאטשַײנ סקנפ)

 -וינ ןיא רַאנימעס ןשיגָאלָאעט ןשידִיי ןוֿפ

 ח"ד ב"ה :(א'צקּת תבט 'ג 'א םוי ,ןקרָאי

 דבעל אבצ אבצל י"רב ןרהא םהרבא

 ינב ראש םע רבח תויהל שדוקה-תדובע

 תוכס לש ה"חד 'ה ד םוי םויה ארבחה

 תונקתה לכ וילע לבקו ק"פל ב"רת תנש

 'יארלו ליעל שרופמו בותכש המ לכ הרבחה

 -פיוקניא הרבחה תועמ ןתנו ומצעב םתח

 ראשהו ג"פ 'ט ףכית ןתנו םיגפ יח דלעג

 לכ וניהד ןעטאר 'גב םלשל ע"ע לבק

 סקנפ) ןורהא םהרבא םואנ ג"פ 'ג שדוח

 ןיא י"ּכ ,ה"י ןט19 ןוֿפ ,ןןזיוּפ} טַאטשקימ

 -קחצי 'ר תבישי ןוֿפ קעטָאילביב רעד

 -ֿפױק ןייא ;13 ףד ,קרָאיײוינ ,ןנחלא

 טניֿפעג (גײלסיוא םעד טימ ֿבורל) דלעג

 ;(לָאמ עכעלטע ךָאנ סקנּפ םעד ןיא ךיז

 טזיא 1863 רעבאטקא ןעט10 ןעד עטייה

 ענעדישרעֿפ רעביא השודק הרבח רעד אייב

 -ױטאטש ןעדראו טלעדנאהרעֿפ עטקנופ

 ןיא דעילגטימ סעדעי טזיא סעמעגנעט

 -נייא סאד טעטכילֿפּפרעֿפ ןערהאי אייווצ

 -יױל סַאיבאט ;ןעלהאצוצסיוא דלעגסֿפױק

 טכינ גנוטכילֿפפרעֿפ איד רעכלעוו ,רַעֿפ

 עטרָאװ עבָארג דנוא ,טזיא ןעמָאקעגכאנ

 ןאֿפ טזיא ,טנעידעב ךיז הרבח רעד ןעגעג

 -רעטנוא עדנעזעװנַא דנוא עדנעהעטשכאנ

 רעֿפױל סַאיבאט סָאד ,טרעלקרע ןעטֿפירש

 ןאֿפ השודק הרבח רעד דעילגטימ ןייק

 טזיא ןעטכארטעב וצ רעממיא דנוא עטייה

 ,טַאטשַײנ סקנפ) ןתומיתח ףלעװצ ןעיײג}

 -ביוו יד ןוֿפ ענייא ;(1863 רָאי ,24 טַאלב

 טביולעג טנידרַאֿפ סָאװ תורֿבח עטסקיט
 יכינחו יתרשמ תרוֿבח; ...זיא ןרעװ וצ



 טלעגֿפױקנַײא

 -יטשרעטנוא ןקיטַײזגעק רוצ "םירחוסה

 ַײב ןעניד סָאװ טײל-הרֿבח יד ןוֿפ גנוצ

 טקורדעגּפָא ןענַײז תונקּת יד) םירחוס

 -טימ רעדעי... (שיסור ןוא שדוק-ןושל

 ןיא ןטערטנַײא ַײב ּכ'ור ייוצ טיג דילג

 ןוא ףניֿפ ןוֿפ רעקינייו טינ ןוא הרֿבח רעד

 סָאד ...טלעג-שדוח+- יּפָאק קיצנַאװצ

 -נעמַאװצ טכער סָאד ךיוא טָאה טעטימָאק

 -רַאֿפ ןגעמ ןוא ...תוֿבדנ עַײרֿפ ןעמענוצ

 סָאװ דנָאֿפ םעד ןוֿפ טנעצָארּפ יד ןדנעוו

 -סֿפױקנַײא יד סיוא טעדנירגעג טרעוו

 ןזעװעג ןענַײז 1869 ינוי ןיא ...רעטלעג

 -נַײרַא זיא טלעגפױקנַײא ,רעדילגטימ 0

 ּכ"ור 720 טלעג-שדוח+- ,ּכיור 840 ןלַאֿפעג

 -רעב ןופ עסינמייהיג איד ,םיוברעדעצ .א)

 שיא לכ ;(48--4/ ,ל"רת ,עשרַאװ ,בושטיד

 ...ארבחהל ברקתהל ובל בדנ רשא שיאו

 ךירצ ןיא ל"עבה ב"נרת רדא שדוח דע

 -ײלרעֿפנײא) תודחאתהה דעב םולכ םלשל

 ומצע תא דחאתהל אוביש ימ לבא (גנוב

 הזה ןמוה תולכ רחאל םייײח ץע ארבחב

 רשא יפכ (דלעג סֿפױקניײיא) םלשל ךירצ

 ודמעמ יפל ארבח ישארה ותֹוא וכירעי

 ץע} תרובח תונקת) וכרעו ותלכיו ובצמו

 ,ןב"נרת} ,גרובסערּפ ,ןיצערבעד הפ ..."םייח

 טַאדידנַאק רעד ןיווװ םעד ךָאנ ;(ו ןמיס ,'ו

 ,...טרעלקרעד ןעמונעגֿפױא סלַא ןזיאו

 -מעמ סלַא גניטימ ןבלעז םעד ַײב רע ןָאק

 רע ןביוא} ...ןרעוו טריֿפעגנַײא רעב

 טלָאצַאב טלעגסֿפױקנַײא ענַײז ןטָאהו

 לארשי לכ עדניימעג רעד ןעשוטיטסנָאק)

 ...קראיונ הפד .קלַאבוסמ ןילופ ישנא

 ,1896 ,קרָאי-וינ ,ק"פל ם"רּת תנש ,הדסיתנ

 ,10--9 :ךיוא ;5 ,1088 ,2 'טרַא ,7 ןוא 5

 :ךיױא ;5 ,2 ,2884 ןוא לּפעק ןיא ,2 'טרַא

 טָאה רעבמעמ ןייא ןוֿפ ןוז ןיא 4) 4

 טלעגסֿפױקנַײא סעד עטֿפלעה יד זיולב

 -עג ןעבענ דנוא ןאישוטיטסנאק) ןלָאצ וצ

 יענא לארשי ןּכשמ עדניימעג רעד עצטעז

 תנשב ן!ןהדסיסנ ...קראיונ הפד רעקלאבוס

 ןעט12 ןעד ...טרעסעביגסיוא .ק"ּפל ו"מרּת

 סָאד ;(8 ,1900 ,קרָאי-רינ ,1900 ,טסוגא

 טלעגֿפױקנַײא == ןמ =

 טסבלעז ק"ח ןופ םירֿבח יד ןענעק ןכַײלג

 טַײצ רעד ןיא ןגָאלשרָאֿפ גניטימ רעייז ַײב

 עקיסַאּפ ןעמעננַײרַא וצ רָאי ץנַאג ַא ןוֿפ

 ןַײרּפ רעד רַאֿפ ק'ח רעד ןיא רעדילגטימ

 -יטסנָאק) טלץעגפױקנַײא רַאלָאד 50 ןוֿפ

 -סור ישנא ןאשייגערגנָאק איד ןופ ןאשוט

 ,(1886 טעדנירגעג) .זד .1 ,קרַאונ ןופ איס

 :64 .1 ;29 ,11 לקיטרַא ,24 ,1918 ,קרַאונ

 -ָאד 10 רָאי 40 זיב זיא טלעגסֿפױקנַײא

 ןוא רַאלָאד 5 דניק ַא סרעדורב ַא ןוא רַאל

 יד ןוֿפ גנומיטשּפָא רעד ךָאנ רָאי 40 ךָאנ

 ןעק הרֿבח יד ,ךַײלג ןעמעלַא ַײב רעדירב

 טלעגסֿפױקנַײא יד טַײצ רעדעי וצ רעבָא

 הרבח רעד ןופ ןָאיצוטיטסנָאק) ןרעדנערַאֿפ

 -עג ןשי ןיטנאטסנָאקמ םיבושחו םש ישנא

 ,9 יז :ךיוא ,8 ,1897 רֹהָאי ןיא טעדנירג

 -נָא ךיז ליװ טַאדידנַאק ןייא ןעװ 9?

 רמוש ַא רע זומ ,הרֿבח רעד ןיא ןסילש

 -עלטנרָא רעטוג ַא ךיוא ,ןַײז ט"ויו תבש

 -ַאב רעטקַארַאכ םענַײֿפ ַא טימ ,ןַאמ רעכ

 רָאי 18 ןוֿפ רעקינייו ןַײז טינ ןוא ןציז

 ַא ןוֿפ ןרעװ ןגָאלשעגרָאֿפ זומ רע ןוא טלַא

 רעד ןיא סטַאנָאמ 6 זיא סָאװ ,רעדורב

 -ערּפ ןכרוד ןעמונעגנָא טרעו רע ;הרֿבח

 סָאװ ,עטמַאַאב יד ךרוד רעדָא טנעדיז

 טימ ,ןענרעל ןַײב לוש ןיא ךיז ןעניֿפעג

 טמיטשַאב טעװ סע ליֿפ טלעגֿפױקנַײא

 הרבח ןופ ןרדההו ןָאיצוטיטסנָאק) ןרעוו

 תנשב הדסיתנש ...תּבש ירמוש תוינשמ

 ;4 'טרַא ,17 .איּפרּת ,קרָאי-וינ ,ה"ערּת

 רע ןוא דנעייטש טוג זיא רעדורב ַא ןעוו .2

 ,טַארײהרַאֿפ טינ ןיז ענעסקַאװרעד טָאה

 יז ןעגנערבוצנַײרַא טכער סָאד רע טָאה

 -ַאב וצ טלעגֿפױקנַײא ןָא הרֿבח רעד ןיא

 -ורב רעקינעי רעד .10 ;(18 ,ןטרָאד) ןלָאצ
 הרֿבה רעזדנוא וצ טגנַאלַאב סָאװ ,רעד

 -כערַאב ןַײז לָאז ױרֿפ ןַײז סָאד ליוו ןוא

 רַאלָאד 5 רע זומ צ"יו שידק וצ טקיט

 רָאי ַא רַאלָאד 2 ןוא ןבעג טלעגֿפױקנַײא

 ,23 :12 ,20 :ךיוא ;20 ,ןטרָאד) ןלָאצ סויד

 ;ב/11 ,1876 ,ץישֿפיל ,(04 ;4 'טרַא 6

 .ב/70 ,קבַא ;א/50 .,יװַאקרַאה



 טלעגֿפױקנַײא

 .אזג:84:1460864 : ןטרָאד טקרעמַאב ןייטשנעװעל 1

2 824:268. 

 ןָא טזַײװ רעצינשיװ יװ ,ןעמַאטש תונקּת יד 3
 א ןוא 1810 ךרעב ןוֿפ ,ריֿפנַײרַא ןַײז ןיא
 : טרָאד ךיוא טקרעמַאב רע .רעירֿפ ךָאנ ןוֿפ ארֿבס
 טזומעג ןעמ טָאה ךעצ ןיא ךיז ןֿפױקנַײא םַײב,
 רעד :"טלעג-ףיוקנַײאאא עמוס עסיװעג ַא ןקלָאצַאב

 -רַאֿפ ןעװעג זיא טלעג-ףױקנַײא םעד ןופ םוכס
 הכָאלמלעב רעד יצ ,ןוֿפרעד קיגנעהּפָא ,ןדייש
 רע יצ רעדָא ,"סַאג רעד סיוא, ןעמוקעג זיא
 ."ב"העב ןתח רעדָא ב"העב ןבא א ןעװעג זיא
 טזומעג דילגטימ רעַײנ רעד טָאה םעד ץוחא
 (א/74) "ארֿבחה ישנא, יד רַאֿפ הדועס ַא ןכַאמ
 ןוֿפ סקנּפ ןיא .טרּפ ַא ךָאנ ןבעגוצ ָאד רימָאל
 ברה סָאװ ,ןישטָארקַאז ןוֿפ אשידק הרֿבח רעד
 ,ןעװעג םסרֿפמ טָאה (קינטָאלז .ל .י) עדיֿבא הדוהי
 -רעט ןטלַא םענעמונעגנָא םעד ץוחַא רימ ןעניֿפעג
 ףסוי 'ומ הכוני הזמ, ןרָאי רעטרעדנוה רַאֿפ ןימ
 : רוציקב ךיוא "דלעג ףױק ןיײא 'והז 'ג ל"נה
 םירשכ תפיסאב ק"פל ט"עקת תבט ב"י םויה;
 רשע םינש ףסוי 'רב רזעלא 'ר םליש םיאבגהו

 שפנ חוקפ ןתנ םגו ףױקנייא ונממ עיגמש המ 'הז
 "הרבחה ינב דחאכ אוה התעמו ןהדועס =|
 ךרכ ,ג"ישת ביבאילת ,השדח הרדיס ,תומושר)
 עשידִיי יד .('ז ןמיס ,113 ;בכ ןמיס ,129 ,ה
 ,ףיוק יװ ףיוקנייא ןוֿפ רָאנ טסייװ עיֿפארגָאקיסקעל
 -הרֿבח א שטַײט םעד ןוֿפ טשינ רעבָא ןֿפױק
 .לָאצּפָא

421 

 זדנוא ַײב ...טסייה סָאד, ,!טלעגֿפױקנַײא

 ,עשרַאו ,סַאדנק עלעקעי) *ןקיּת :ןדִײ

 ןרָאװעג זיא !טלעגֿפױקנַײײא : (10 ,: ח"לרּת

 רע זָאל ...!טלענֿפױקנַײײא .,יירשעג ַא

 ַא ןיא ָאד טָא ;(טרָאד) !ןוקיּת ןבעג

 ןענרעל ןיבר םוצ ןעמוקעגרעהַא לרוחב
 טעינזעװַאז אקווד םירוחב יד ךיז ןבָאה ונ

 -ֿפױקנַײא ןבעג ייז לָאז רע ,םיא ףיוא
 .11--10 ,טרָאד) טלעג

 .טלעגצעל ןיא םיטרּפ עשיֿפַארגָאילביב ןעז 1
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 -ָאק+- סָאװ ענעגייא סָאד ,;טלעגֿפױקנַײא

 -נַאב ייווצ ןעגנַאגעגוצ ןענַײז : טלעגרעמ

 ןעמונעג םיא טָאה רענייא ,ןֿפלָאדַא וצ ןטיד

 ןיא טריֿפעגנַײרַא םיא ןוא טנַאה ַא רַאֿפ

 םיא םורַא ךיז ןבָאה עלַא ,רעמיצ ןטימ

 וצ ליֿפױו ןטכַארטַאב וצ םיא טלעטשעג

 ןבָאה ייז זַא עקינייא ,טלעגֿפױקנַײײא ןטעב

 יד ףיוא ןעגניר טגָארט רע סָאד טקרעמַאב

 -ּפָארַא ןעגנַאֿפעגנָא סע ייז ןבָאה ,רעגניֿפ

 טלעגמוקנַײא 9 - =

 -עגסיוא טָאה רענייא ...םיא ןוֿפ ןסַײרוצ

 -גַאװצנואֿפניֿפ ַא רעהַא :קידנשרעה ןעַירש

 ןעמ טעװ טינ זַא ,םלעגֿפױקנַײײא רעקיצ

 יד ,ןהָאזרעזַאל .ד) עדרָאמ ַא ןבַײר ריד

 ,רעדניק א רעטאפ רעדָא רעטומדגָאלק

 ןבָאה ;(49 ,לייט רעטייווצ ,1889 ,עשרַאװ

 םיֿבנג ײרד עטסערג יד ןבילקעגסיוא ייז

 ַא טכַאמעג ןבָאה ייז ןוא ,רעטכיר רַאֿפ

 לָאז ךיא רעבָא :ייוצ יד ןוֿפ סנייא ,קסּפ

 ךימ לָאז ןעמ רעבָא ,טלעגֿפױקנַײײא ןבעג

 ךיא לעװ ןסַײמש םעד ךָאנ ןוא ,ןסַײמשנָא

 םּתסמ ןוא ....ןַאמ-הרֿבח ַא ןסייה ןיוש ךייוא

 ענַײמ ןוֿפ םענייא ןעוװעג דבכמ ַײז ןבָאה

 ;שטַאּפ ןטשרע םעד ןבעג לָאז רע ,רעטכיר

 ,שטַאּפ םעד ןבעגעג טָאה רע יװ ױזַא רעבָא

 -עג יירשעג ןכעלקערש ַא דלַאב רע טָאה

 טָאה טנַאה רעד ןוֿפ טוה יד לַײװיב ,ןוט

 סָאד ןוא רעטרע ליֿפ ףיוא טצַאלּפעג םע

 ןסיג וצ קרַאטש ןבױהעגנָא ךיז טָאה טולב

 טָאה רעסַײמטש רעד ...טנַאה רעד ןוֿפ

 ײצילָאּפ עצנַאג יד ...ןגירשעג ךעלקערש

 וצ רעהַא ןעמוקעג ןענַײז לַאנימירק ןוֿפ

 םעד ןּפַאכ טזומעג טָאה ןעמ ןוא ןֿפױל

 ןבָאה ךימ ;ןַײרַא לָאטיּפש ןיא טנַאטסערַא

 -נייא ײלרעלַא ןָא טזָאלעג ור וצ ןיוש ייז

 סָאד ...עדיז רעלָאּפש רעד) טלעגֿפױק

 ןֹושל םעד ןּוֿפ גנּוצעזרעּביא'נַא זיא רפס

 ,ל"ארהמ תראפת רפס ןעטמהִירעּב ן'שדוק

 .(23 ,ט"ערּת ,עשרַאװ
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 -נַײא:- טימ ךה ונייה ,טלעג"רעֿפױקנַײא

 אבהלו ןאכמ תויהל הצריש ימ :טלעגֿפױק

 ק"ק וניתלהק ישנאמ אוהו ונלש ק"חב

 להאואז םיאבגה ןינעק ,א"עי אנוטלא

 ,ןעמהענ ןייא גרובמהב ךיוא סלא אנוטלאב

 ,גנילליש ב"י דלעג רפיוקנייא ןתיל ךירצו

 טראוו ןא רכלעוו יאבגה דיב תושר ןכא

 רפיוקנייא ילב ןהיא דנוא וילע לקהל ,טזיא

 ,ענָאטלַא ,הלכ תכסמ) ןמהענ ןייא דלעג

 .(ג הנקּת ,ב/ג ,ה"סקּת ,ןוב הדוהיו לאומש

141 

 -ןַײא-- וצ ףדרנ םש ַא ,טלעגמוקנַײא



 טלעגטֿפנוקנַײא

 םעַײנ ַא ןוֿפ גנולָאצנַײא יד :טלעגטירט

 זיא טלַא רָאי 35 זיב : ...זיא טַאדידנַאק

 זיב 25 ןוֿפ :...טלעגמוקנַײא רַאלָאד 5

 ןוֿפ :...טלעגמוקנַײא רַאלַאד 10 זיא 0

 טלעגמוקנַײא רַאלָאד 25 זיא 45 זיב 0

 סגנוציטשרעטנוא רעד ןופ ןָאשוטיטסנָאק)

 -עג ,ענראשט ישנא םולש בהוא ןיײארַאֿפ

 -וינ| 1896 ,ןעט25 םעד רעבָאטקָא טעדנירג

 -םוקנַײא יד ;(6 ,3 'טרַא ,9--8 ,ןקרָאי

 טַאדידנַאק ןײא ...:ןַײז לָאז ...טלעג

 טלעגמוקנַײא יד לָאז טלַא רָאי 45 רעביא

 ...ןײארַאֿפ ןוֿפ סולשַאב םעד טױל ןַײז

 -געעג ...ןעק טלעגמוקנַײא סָאד ךיוא

 עט1 יד ןופ ןאשוטיטסנאק) ןרעװ טרעד

 -ַָאס טנעלאווענעּב רענילהאוו רעקרעזיליב

 1921 ,19 רעבָאטקָא טריזינַאגרָא ,יטעייס

 לּפעק ןיא ,7 'טרַא ,28--21 ,ןקרָאיינו

 .13) :ךיוא ;38 ,18 ןוא
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 -ןַײא +- וצ םינָאניס ַא ,טלעגטֿפנוקנַײא

 טכער ןייא טָאה אשידק ארֿבח :'טלעגטירט

 ןייא ַײב ןעגנַאלרַאֿפ וצ טלעגטפנוקנַײא

 אשידק ארֿבח ןיא ליװ רעכלעוו רעדורב

 תדוגא הרבחד ןאשוטיטסנאק) ןטערטנַײרַא

 הדסיתנ הרבחה ...'ץיוואביל ישנא םיחא

 'טרַא ,22 1916 ,קרָאי-וינ} ,ג"נרּת תנש

 ,11--10 18 ,6 'טרַא ,8 :ךױא ;24 3

 483 ןוא (ב 27 'טהא

871 

 ,(1174 .קרַאמ) עקװַאטס ,טלעגלעטשנַײא

1471 

 =- טימ םינָאניס) דחחש ,טלעגקעטשנַײא

 טצייר טַײז רעטייווצ רעד ןוֿפ : (טלעגעקּפַאל

 סָאװ ,טלעגקעטשנַײא סָאד רעייז םיא

 ,שַא .ש) ןּפַאכ קסע םעד ַײב ָאד ןָאק רע

 ,(167 ,1934} ,עשרַאװ ,דיי-םיליהּת רעד
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 לָאצּפָא רעקילָאמניא ,טלעגבַײרשנַײא

 טאר הב א ןיא ךי ןפיוקנַײא םופ

 לבקישכ ,"צי ברה :טלַאטשנַאנרעל ,קעט

 אלש רענה םע הנתי -- יאבג ותרשל רענ

 טלעגבַײרשנַײא == 20 =

 קר ,יאדמ רתוי טלעג ריפ ןייא-- חקיל

 רענ לכ ןמו ,רוחב לכ ןמ 'ילודג הרשע

 ביירש ןייא :;רתוי אלו ,'ילודג השמח

 ד"צ ףד להקה סקנפ) ללכ חקיל אלש טלעג

 החמש) (ח"לת תנשמ איה הנקתהו ןג"כקו

 ,לארשיב ךונחה תודלותל תורוקמ .,ףסא

 תונקתמ, ,זּפ ,יעיבר ךרכ ,ג"שּת ,םילשורי

 -אייב ןַא ןונ ןָאֿפ רעװ ;("ןיטקיטב הלהקה

 ןייא רציירק גיזיירד סומ ,לליו ןעטערט

 ארבחהד שמש רעד ןָאֿפָאװ) דלעג ביירש

 -רעֿפ) ןעלהַאצעב (טמעקעב רעציירק ןעהעצ

 ןעכילביוו סעד ןעטוטַאטש דנא גַארט

 -ט"סקּת ,דרויפ ק"קב סטוטיטזניא ןעקנַארק

 ןוש ךיא באה ;(20 הנקּת ,14 ,א"עקּת

 םינתח רֿכיב ענבירש רֿפ טימ שרעמלא

 רד ןיוש טעװ ריא ,רדנוזב תולכ ,רדנוזב

 ןריֿפ וצ ףוא ראנ ,עגיטראֿפ ץלא ןשיװ

 ךיא באה לאמ ליֿפ יו ,שע ןעמ ףראד

 ןייא תולכ ןוא םינתח ייב ןמונג ןוש

 ןֿכדדש רעד זיא ללכ רעד ,טלעג ביירש

 -ייצ ןיא םעד רֿפ סנייא ,לפאט טניד רֿפ

 ןגניירב ףיה וצ םעד וצ סנטייווצ ,ןנעֿכ

 רדוא תרגא רדסמ) ןהעז ךיז ןלאז הלכ ןתח

 -ֿפירב תא רירהעל בירש רעײאנ ןיא

 ,100 ,ה"פקּת .,אנדארוהו אנליוו ,רללעטש

 תעשב ןַאמ-הרֿבה רעדעי (48 ;(63 ווירב

 רע טלָאצ הרֿבח רעד ןיא ןַײא טערט רע

 -בַײרשנַײא ןַײרַא עסַאק-הרֿבח רעד ןיא

 ַײרד ןוֿפ רעקיניוו טינ לָאמ ןייא טלעג

 ַא ןוא עיצנַאטיװק ַא ףיורעד טגירק ,ּכ"ור

 רעד ןיא ןעמונעגֿפױא זיא רע זַא ,טעליב

 זיא טלעגבַײרשנַײא םעד ץוח (58 :הרֿבח

 ךעלרעי ןלָאצ וצ ֿבױחמ ןַאמ-הרֿבח רעדעי

 -רָאי- סָאד ,ּכ'ור ַײרד ןוֿפ רעקינייו טינ

 ...לָאמ ןייא ףיא ןלָאצ ןעמ געמ טלעג

 -נַײא ןלָאצ ןֿפרַאד רעדילגטימ-ןרע יד

 יד טימ ךַײלג טלעגרָאי- ןוא טלעגבַײרש

 רעד ןיֿפ תונקת;) רעדילגטימ עכעלקריוו

 גנוצטיטשרעטנוא רעגיטייזנעגעג וצ הרבח

 נוא דנאלסוריינ ןיא רערהעל ןעשידוי רעד

 --ז"כרּת ,סעדַא ,רשבמ לֹוק ,"ןעיבַארַאסעּב

 ןטכענ ןבָאה רימ ;(747 ,49 'מונ ,6



 טלעג-גנוריטסעווניא

 םינקזל הסחמ יתב ןײארַאֿפ ןייא טעדנירגעג

 רעייז טרָאד ןלָאז יז ,טַײל עטלַא רַאֿפ רָאנ

 ,ודנוא וצ וצ טייטש ,ןעגנערבוצ רעטלע

 2 ןלָאצוצנַײא רָאנ ןטָאה ריא) ןבָאה ייז

 קנַארֿפ ןיא ןוא טלעגבַײרשנַייא קנַארֿפ

 רפס ,רּתנסּפ בקעי) ןָאיצַאזיטָאק שדוח ַא

 ;(152 ,1889--ן'רּת ,טשערַאקוב ,תונורכז

 ךוב סיורג ַא טימ דִיי ַא ןרָאֿפעגמורַא זיא

 הּכזמ טָאה רע סָאװ ,תויתוא ענעדלָאג טימ

 תומא עברא טימ םידיגנ ערעזדנוא ןזעוועג

 ןבָאה ךס ַא רעיײז ןוא ,דרע-לארׂשי-ץרא

 טלעגבַײרשנַײא ןענָארק 10 ןבעגעג םיא

 ;(26 ,ד"סרּת ,ענליוו ,ןֹויצ ןורכז ,ןחוב ןֿבא)

 ןוֿפ רעדילגטימ רַאֿפ טלעגבַײרשנַײא סָאד

 -טשינ רַאֿפ ,ןשָארג 20 טֿפערטַאב בולק

 ןוא שיילפכיור .י) ןשָארג 40 רעדילגטימ

 ,ןקעטָאילביב רַאפ ךובטנַאה ,סייו .ל .רד

 ,טלענבַײרשנַײא סָאד ;(34 ,1929 ,עשראוו

 רעד טריטיוק לָאצּפָאשדוח ןוא ףָארטש

 ףיוא לָאצנַײא םַײב ףֹּכיּת רַאקעטָאילביב

 שדוח ףוס םוצ ...קעשטָאלב:סַײרּפָא ןַא

 ןוא לָאצּפָא ןוֿפ תוסנֿכה יד ןעמ טרימוס

 :ךיױא ,49 ,טרָאד ...טלענבַײײרשנַײא

 ךיז ןבָאה הרֿבח רעד ןוֿפ תוסנֿכה יד 0

 -בַײרשנַייא ,לָאצּפָאשדוח ןוֿפ ןעמונעג

 -בַײרשנַײא סאד ...ןֿפָארטש ןוא טלעג

 2 ןפָארטַאב טָאה דילגטימ ַא ןוֿפ טלעג

 18 (1724 רָאי ןיא) עלשימערּפ ןיא ,רעלָאט

 עשימָאנָאקע ,םולבלעגניר .ע ר"ד) ןדליג

 ,װ 'ב ,1932 ,ענליוװ ,ָאװיי ןוֿפ ןטפירש

 טרֿפב דלעגבַײרשנַײא ,1478 ,קרַאמ .(ב/2

 ,55 ,רוקָאנױו ;דומיל-רכׂש
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 ןעמ סָאװ ,לַאטיּפַאק ,טלעג"גנוריטפעווניא

 -סױא ידּכ רעדָא ןדנירג סַײב ןַײרַא טגייל

 -רַאֿפ רעד :גנומענרעטנוא ןַא ןרעטיירבוצ

 -עט ,טסָאּפ ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד ןוֿפ םענ

 ןיא זיא לארׂשי ןיא ףַארגעלעט ןוא ןָאֿפעל

 -ניא םעד ןיא טעדנעוװעג סָאמ רעסיורג ַא

 יד יו -- לארׂשי ןוֿפ טלעג-גנוריטסעוו

 -נעוועג זיא לארׂשי ןוֿפ גנולקיװטנַא עצנַאג

 ןעגנוריטסעווניא ערעסערג סָאװ ןיא טעד

 טלעג-תונמלַא = 20 ===

 -רוששז ןעגרָאמ-גָאט רעד) סדנָאב-לארׂשי ןיא

 ,(5 ,1956 ,1 'בעֿפ ,לַאנ
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 ןײטשנַײא רַאֿפ גנולָאצַאב ,טלעג"אינסכַא

 -גַײרַא רע זיא טָאטש ןיא :אינסכַא ןַא ןיא

 -רעד םיוק ךיז טָאה ,ףַאלש ,דימ ןעמוקעג

 םיוק ןוא אינסכַא רעקווָאנרעט ףיוא טגעדרֿפ

 ...אינסכַא-תלעב יד ;ןיהַא טּפעלשרעד ךיז

 ,ףוט לָאז רע סָאװ ,ןבעגעג תוצע םיא טָאה

 טינ םיא ַײב טָאה ןוא ,ןײג לָאז רע ּוװ

 -נעּבעל .א) טלעגיאינסכא ןייק ןעמונעג

 ---ד"נרּת ,ענליוו ,דָאב ןיא דָאוװַאז ןּופ ,ןָאז

 -תיב ןיא קנַאב יד טעװ אינסכַא ;(29 ,3

 םעד טשינ ;ןַײז גונעג ףוג םעד שרדמ

 ןעניז ןיא ָאד ןעמ ףרַאד שֿפנ סָאד -- רמוח

 ךיוא טלעג-אינסכא סָאד זיא'ס ןוא !ןבָאה

 ,רעגַאה ךורב) טרירעגנָא טשינ ןבילבעג

 ,(29 ,1955 ,סערַײא-סָאנעוב ,תודיסח תוכלמ

 נו

 יז :תועבטמ עקיטַײצרַאֿפ ,טלעג עטלַא

 וטסלָאז ,רַאװלוב ןֿפױא ןריצַאּפש טֿפָא טייג

 ץטלַא טימ ךיז ןגָאלשנָא ןייגוצ ריא וצ

 ןוֿפ ןָאיצקעלָאק ַא טָאה יז ןעד ,טלעג
 -רעד טסנעק וד ,טסײטשרַאֿפ ;טלעג עטלא

 -ָאלב רזוע) רעטרעדנוה רָאּפ ַא ןסַײר ןוֿפ

 .155 ,1896 ,ענליוו ,ןהכ רעד ,ןייטש
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 רעבָא דניק סָאד ןעקימ : טלעגיתונמלַא

 קרַאטש ןעמ טָאה ױזַא ,לקינייא ס'ט"שעב ןרַאֿפ

 טָאה'ר ,ןזעועג קיזחמ קסע םעד ןיא םיא

 .הסנרּפ לקיטש ַא ןוֿפרעד טַאהעג ךיז יא

 -עג טנַאקַאב טוג םעד ןיא רעבָא זיא'ר זַא

 רַאֿפ טָאטש ןיא ןרָאװעג קזחומ ןוא ןרָאװ

 ןבָאה ,דניק םורֿפ ןיא ןוא ךעלרע ןייא

 :טכַאמעגוצ םיקסע ערעדנַא יא םיא וצ ךיז

 -ותי עמערָא יא ןבױהעגנָא טָאה'מ ונייהד

 םיא וצ ךיוא ןטלעג-תונמלא ןוא סמימ

 ירטסָא סָאד .ןגײלנַײא םיא ַײב ןוא ןגָארטּפָא

 -טע עשּפיה ָאד זיא ,טָאטש עסיורג ַא זיא

 -נַײרַא טנעה יד ןיא םיא וצ ןדליג עכעל

 ,תונמלא ןוא סמימותי עמערָא ןוֿפ ןעמוקעג

 ףסוי) םידיחי ןוֿפ תוקדצ ,סנדנ עמערָא



 טלעגמַא

 ,235 ,1937 ,ענליוו ,םיֿבתּכ עשידִיי סלרעפ

 .('הרטסָא ינרַאשטמ ףלָאװ 'ר תלודג;,
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 טָאה יז :ןירעגייז ַא רַאֿפ רכׂש ,טלעגמַא

 -ניק סקעז עיַאמש 'ר רעזדנוא טימ טַאהעג

 ןוא ,לדיימ ןייא ןוא ךעלגנִיי ףניֿפ ,רעד

 טגעלֿפ יז :;טגייזעגסיוא םענייא טינ טָאה

 עמורֿפ ןוא םַא ןַא וצ ןבעגוצקעװַא יז

 טגעלֿפ יז ןוא טלעגמַא ןלָאצ ןגעלֿפ רעבַײװ

 ןשידיגנ ַא דניק דמערֿפ ַא ןגייז וצ

 בו םו" טוה הרעװ עיאמש 'ו .ה'מאו)

 :27 'ז ףיױא ;17 ,1860 ,עשרַאװ ,רעטטיב

 טגערֿפ ? ךַײא וצ רע טָאה סָאװ ;(תקנימ-רכׂש

 ,טינ ןעד טײטשרַאֿפ ריא -- .ענעדִיי יד

 רימ רַאֿפ ןלָאצ ליו רע ,דַאמ יד טגָאז

 ייוצ רַאֿפ ןוש טלָאצ רע יװ ,טלענמַא

 -ַײז סָאװ ,ןטסניד עקירעַירֿפ יד . . .ןטסניד

 -עגסיוא טינ רעמ ןבָאה ,ןעװעג ָאד ןענ

 טלעגמַא ייז רַאֿפ טלָאצ רע סָאװ ,טריֿפ

 ,טלעו ערעטסניפ איד ,ןייטשאלב רזוע)

 ;43 ,1881 :קורד רעטשרע} 1889 ,ענליוו

 וצ ןּפַאכ טזמעג ךיז טָאה עלערעמש

 -רַאֿפ םיוק טָאה רע רעכלעוו ןוֿפ ,תודמלמ

 ;עשַאק ףיוא רעסַאװ טגָאז עמ יװ טניד

 םורַא רָאי בלַאה ַא ןיא זיא קילגמוא םוצ

 ןוא טעּפמיק ַא ןיא ןברָאטשעג בַײװ ןַײז

 טװמעג ךָאנ דניק םעד רַאֿפ טָאה רע

 ,ר"מש - שטיוועקייש .מ .נ) טלעגמא ןלָאצ

 ,טפייפעגנָא ןײלַא ךיז רעדָא ףּוב לאיחי

 46 41889 :קורד רעטשרע| 1894 ,ענליוו

 .ב/57 ,יװַאקרַאה ;ב/25 ,1876 ץישֿפיל
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 זיא ןימרעט רעד ,טלעג רענַאקירעמַא

 -עג רעשידִיי רענרעדָאמ רעד ןיא ,ןרָאװעג

 הקדצ רעסױרג רַאֿפ םינָאניס ַא ,עטכיש

 ןדִיי רענַאקירעמַא סָאװ ,ףליהרעדורב ןוא

 -טלעוו רעטשרע רעד טניז ןבעגעג ןבָאה

 -נעגַא ענעדײשרַאֿפ ךרוד טנַײה זיב המחלמ

 ןעיובוצּפָא ,,טניושזד ,ןכרוד טרֿפּב רוט

 יד ןיא ןבעל עשידִיי ענערָאװעג ֿבורח סָאד

 -ץרא ןוֿפ ױבֿפױא ןרַאֿפ ןוא רעדנעל-תולג

 .קלָאֿפ ןרַאֿפ םייה עלַאנָאיצַאנ ַא יו לארשי

 טלעג-תמא 22 =

 ךס ַא ןיא ןימרעט םעד ןעניֿפעג רימ

 ןטַאר-לַאנָאיצַאנ ,תולהק ןוֿפ ןטֿכירַאּב-טלעג

 :טלעוו רעד רָאג רעביא תודסומ-הקדצ ןוא

 -ָאֿפ ַא טלעטשעגסױרַא דלַאב טָאה ןעמ

 ןעװעג זיא סָאװ ,הליהק רעד וצ גנורעד

 רענַאקירעמַא יד ןוֿפ רעלייטעצ רעד

 עכעלטֿפַאשלעזעג ןֿפַאש לָאז יז ,רעטלעג

 ךיז ןבָאה סע :;עזָאלסטעברַא רַאֿפ טעברַא

 יד ןוֿפ סעמוס עסיורג ןטָאשעג טלָאמעד

 ענעדײשרַאֿפ ףיוא קעוטלעג רענַאקירעמַא

 ןבָאה רעטעברַא יד ,ןקעווצ עשיּפָארטנַאליֿפ

 ןיא ךיז ןעלדנַאװרַאֿפ טלָאװעג טינ רעבָא

 דָאק עשידיי ,ןוקָא .י) רערָאנש ןוא רעלטעב

 -רָאי רעטשרע ,1924 ,ןילרעב ,עיצַארעּפָא

 סָאמ רעד טל ןוא ;(12 ,7 'מונ ,גנַאג

 סָארדרַאֿפ ןַײז ךיוא טסקַאװ רעצ ןַײז ןוֿפ

 יד טלײטרַאֿפ סָאװ ,ענליוו ןיא דעװ ןֿפױא

 ןוא קצעלק ,רימ ;רעטלעג רענַאקירעמַא

 יו קלח ןרעסערג ַא ךס ַא ןגירק .,ןודַאר

 ,עדַארג םייח) תוֿבישי רעקעדערַאװָאנ יד

 -רוזשז ןעגרָאמ-גָאט רעד ,"סַאלטַא חמצ 'ר;

 ןיא המחלמ יד ;(6 ,1956 ,27 רַאונַאי ,לַאנ

 ןיק זיב ,ןעגנַאגעגנָא גנַאל זיא הליהק

 ןוֿפ חילש ַא ןעמוקענּפָארַא זיא עשזמָאל

 -ַאקירעמַא טימ טציטש סָאװ ,הרֿבח רעד

 ןלױּפ ןוֿפ רעזַײה-םימותי יד טלעג רענ

 םערָא וצ זיא הליהק רעשזמָאל יד...

 זומ יז ,םימותי עריא ןטלַאהוצסיוא ןיילַא

 רעטלעג רענַאקירעמַא יד וצ ןעמוקנָא

 ןוֿפ דליב ַא ;(8 ,1956 ,4 ַײמ ,טרָאד)

 -ַאקירעמַא יד ןוֿפ טעטימָאק-סגנולײטרעֿפ,

 -בַאז ןיא עמירָא יד רַאֿפ רעדלעג רענ

 -ּפערק בקעי :ןיא טקורדעגּפָא זיא ?עווָאדול

 ,1925 .קרָאי-וינ ,סקנּפ רעווָאדולבַאז ,קַאיל
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 :טלעגשלַאֿפ+- ןוֿפ ךופיה רעד ,טלעג"תמא

 -תמא עקַאט סָאד זיא ,ץָאקש וד ,רימ גָאז

 רעד יװ ,ךיז טָאה רערעל רעד ...?טלענ

 קרַאטש ,ןטרעלקעגֿפױא ןַא ןוֿפ זיא רעגייטש

 טָאה דַיי רעדמערֿפ רעד רעבָא .טכַאלעצ

 'ר .,קַױר טַײז :ןֿפורעגנָא קיטומטוג ךיז



 טלעג-ןסַײבנָא

 ערעַײא תמא זיא סע יװ ,טלעג-תמא ,למיז

 עטלמַאזעג ,ןעזייר םהרבא) תֹויׂשעמ ענייש

 ,(54 ,וװ 'ב ,1933 ,קרָאיוינ ,ןטֿפירש

1561 

 -יֵלּכ ןוֿפ הסנכה עקיטַײז ַא ,טלעגױסַײבנָא

 ןַײז ןיא :קיטשירֿפ-םינּתוחמ םַײב רחז

 ץילרעטסיוא סקנּפ ןגעו טעברַא רעשטַײד

 /ם/זטשס/ע ןשז 10015006 ב"כקּת ןופ

 ,ןיוו--ןילרעב ,1925/1924 -,// ס|פ/;ע'6

 טימ שעלֿפ ךירניה טגנערב (000 ,5

 ךעלסיֿפ-ןזנעג ןיא ןוא תויתוא עשינַײטַאל

 רע טשטַײטרַאֿפ ַיײברעד =, מ001959586164"

 רימ .194056408 תונֿבל עבלַאה ןיא

 שידִיי ַא ןוֿפ עיצּפירקסנַארט ַא ָאד ןבָאה

 ןיא תונקּת עשידִיי-שיערבעה יד ןוֿפ טרָאװ

 ײלרעַײרד ןוֿפ טרָאד ךיז טדער סע .רוקמ

 יד ןוֿפ תלוכי ןטױל םירמז-ילּכ רַאֿפ רכׂש

 ןיא ךיוא ןעמ טָאה טַײצ רענעי ןיא .םינּתוחמ

 -רַאֿפ עקיטַײז ןגעקַא תונקּת ןעמונעגנָא גָארּפ

 ַא .(טלעג-קעדַאב+-) סרעװרַאס ןוֿפ ןטסניד

 עכלעזַא ןעמ טָאה רעטעּפש רָאי טרעדנוה

 ,םינחדב ןגעקַא עּפָארײא-חרזמ ןיא תונעט

 ןסַײרַאב םיצוריּת ענעדײשרַאֿפ טימ סָאװ

 טלעװ יד סָאװ ףיוא טסעג-הנותח יד ייז

 ,(טלעג-הנּתמ+-) טייטש

 ןד1
 ןכדש רעד :טלעגטנַאה ומּכ ,טלעגנַא

 וצ טגָאז ןוא ןײג וצ ףױא ךיז טביוה
 ןבעג ןש רימ טנָאק ריא :ןעלעדנַארב

 רעטָאנרעּפיּפ ;טלעגנַא ןקנַאןרֿפ רַאּפ ַא

 טסייה רע זַא ,םּתסה ןמ החמׂשב אלמ טרעוו

 רע זיא סיװעג ,טלעננַא ןבעג ןיוש ךיז

 תונויער ,ןײטשנרָא לארשי) רעכיז ןיוש

 ,סַאי ,טלעװ עטראאנעג איד רעדָא לארשי

3, 110). 

1 

 סָאו ענעגיא סָאז ,טלעגיטַײלירדנא

 רעד זיא םורד : טלעגדמערֿפ+- ,טלעגנטַײל+-

 זאד תיבה לעב רֿכילרע ןייא זד ץרא ךרד

 -ירדנא ףיוא ןבעג לאז גיוא ןייז טינ רע

 טימ ןזאל ןגוניב ךיז לוז רע טלעג טייל

 זע טאה טרעשיב טאג םיא זאו םעד

 טלעג-ןכייצנָא 000

 ךרד תוכלה;) גיצניו אייז שע ליֿפ אייז

 08. 30226560, :ןיא ?ץרא

-1460 100180/0-164150000 1616//608 

 ;(312 ,1699 ,גרעבסגינעק ,עמ0 ,56/ו/ס

 ירדנא ןא ןגיוא ןייד ןבעג טשלאז וד טינ

 ןבאה טינ איד ןגיוא ינייד ...טלעג טייל

 ןיד אוד זד טלעג טייל ירדנא טשוליג

 ןרעװ איד ןבעגיג ןארד טשאה טינ גיוא

 איד 'נוא הניֿכש איד ןהעז וצ ןייז הֿכוז

 .(315 ,טרָאד) הלואג

 1סמהממ

91 

 ןעגנערב רַאֿפ גנונױלַאב ַא ,טלעגגָאזנָא

 ,ןבעג וצ םיא ליֿפױו :הרוושב עטוג ַא

 ,טלעטשעג ףיורעד ךָאד זיא רע ?וטסניימ

 ןיועל) טלעגגָאזנָא ןַײז ךָאד טמוק םיא

 רעכילטסניק רעיינ ןייא ,ראד ןאיל םארבא

 .י ;33 ,ד"רּת ,ענליו ,רעללעטש ןעפירב

 ןליפשטרַאזַא ןגעק ףמַאק רעד ,דניקֿביר

 ,120 ,1946--ושּת ,קרָאירינ ,ןדַי ַײב

 ,ב/61 ,יװַאקרַאה

101 

 -ַאב טינ טרעװ סָאװ ֿבוח ַא ,טלעגצעזנָא

 דַיי ַא :ןימרעט ןטמיטשַאב ַא ןיא טלָאצ

 טימ רעבעלרַאֿפ רעסיורג ַא ןוא רָאסעסָאּפ ַא

 עכלעזַא ךיוא ןוא םינּפ ןשיצירּפ ןלעדייא ןַא

 טלעג ליֿפ טָאה ןרינַאמ עשיצירּפ עלעדייא

 יִצ ,טסוװװעג טינ טָאה רענייק ןוא ,טצעזעגנָא

 -עג טלעגצעזנָא םעד ןוֿפ זיא ןיילַא םיא

 ,ןילרעב ,קרעװ ,ןָאסלעגרעב דוד) ןבילב

 ,(12 ,"לַאזקָאװ םורַאא ,וו 'ב ,2

1611 

 -הרֿבח , רעד סָאװ ,רכׂש ַא ,טלעגױכיײצנָא

 םיתמה תומוע, ידּכ ,ןעמוקַאב טגעלֿפ *יבר

 תונקת) "ןנכײצ וצ ףױא םתרובק םוקזו

 -רעטסמַא ,םידסח תולמג השודק הרבחהמ

 -יוקה .טס :(ע 'יס ,א/ח ףד .ב"קּת ,םַאד

 -להאצב שד ןיגעװ טמוקב ןמ שאד שויצנט

 איד ןילאז .םיתמהמ טלענ ןֿכייצ ןא יט

 ;א/ח ףד ,טרָאד) ןירהאווב לואוו םיאבג

 ןא ץוח .יברה תשרדל םיבוהז השלשו .בנ

 תולימג הושידק הרבחד תונקת) טלעג ןֿכיײצ



 טלעגבַײלקנָא

 (א/חי ףד ,ולקּת ,םַאדרעטסמַא ,םידסח

1621 

 :ןגעמרַאֿפ ןוֿפ גנלמַאזנָא ,טלעגבַײלקנָא

 וצ ןוֿפ טַײװ ןעװעג זיא רעגניז

 יד ןיא רעבָא ,שטנעמ רעלַאקידַאד ַא ןַײז

 ַא טכַאמעג רע טָאה "?יזנּכשא רעדירב;

 -רעביא ,םזילַאטיּפַאק ןגעק עגַאלקנָא ערעווש

 טלעגבַײלקנָא ןוֿפ עידַאטס ןַײז ןיא טּפױה

 -רוזעז ןעגרָאמ גָאט רעד ,גרעבדלָאג .צ-.ב)

 ,(6 ,1955 ,18 'װָאנ ,לַאנ

 ' ' ֹי /

1631 
 רַאֿפ ףיש ַא ןוֿפ לָאצּפָא ,טלעגרעקנַא

 .מ .י) ןוַאה ַא ןיא ןרָאֿפנַײרַא ןגעמ
 .(א/282 ,1869 ,ץישפיל

1641 

 טימ ךה רוניה ,טלעג"ץיצַארוקעסַא

 םעד עלעמיש ,הרׂש זַא :טלעגריכַארטס+-

 -וצ טַײצ ַא טימ טָאה ,רעטכָאט ...סלהומ

 ןעמוקעג יז זיא ,ןַאמ ריא ןרָאלרַאֿפ קיר

 -ענּפָא טֿפַאשלעזעג-סגנורעכיזרַאֿפ רעד וצ

 -ור לאומש) טלעג-ץיצַארוקעפַא יד ןעמ

 -ָאלקלָאפ ןשידיי ַא ןופ ןטפירש ,ןייטשניּב

 .23--22 ,1938 ,ענליוו ,טסיר

1651 

 טיצ ןעמ סָאװ טלעג ,טלעגױֿפורעגּפָא

 רֿבבע רעמ טשינ ,עיצַאלוקריצ ןוֿפ סױרַא

 םעד טצונַאב םירֿפס-רכומ עלעדנעמ .רחוסל

 זיא רסיא זַא טנַײה :ךעלדליב קורדסיוא

 ,ךָאד ךיז טײטשרַאֿפ ,ןרָאװעג ֿבושח סיוא

 ןוא ןרָאװעג ֿבושח סיוא ךיוא ךיא ןיב

 ןַא יו טַארוקַא ,ןטלָאגעג טשינ רעמ ןיוש

 ,עשרַאװ ,קרעו עלַא) עבטמ ענעֿפורעגּפָא

 ;(119 ,"עלעשנעמ עניילק סָאד, ,2 'ב ,8

 טכעלש סע טייג ,העש יֿפל ,לַײװרעד שטָאכ

 -לערַאֿפ טימ יו ױזַא) / ,טלעװו רעד ףיוא

 ױזַא לָאמַא סָאװ / ,טלעג-ןֿפורעגּפָא ,טרעט
 -- טנַײה ןוא / ,ןילַא רעסייק םעד רעַײט

 לאיחי) (ןַײרַא רעַײֿפ ןיא סע ףרַאװ שטָאכ
 .(12 ,1937--38 ,עשרַאװ ,םייה ןַײמ ,רערעל

161 
 רעשיטקַאטניס ַא ,טלעג (ע)טרָאּפשעגּפָא
 ַא ןַארַאֿפ זיא :טלעגרָאּפשּפָא= וצ ױנש

 טלעג-טרָאּפשעגּפָא ט2ת =

 סָאװ ,הרֿבח-טידערק עלעיַאר ַא ,ערעכיז

 םעד רַאֿפ טנעצָארּפ ןשּפיה ַא ךָאנ טלָאצ

 ןַײא ריא ַײב טגײל ןעמ סָאװ ,טלעג

 טרָאּפשעגּפָא ןַײז םלוע רעד ךיז טגָארט

 -טידערק רעד ןוֿפ עסַאק רעד ןיא טלעג

 ,גרוברעטעּפ ,טידערק -ןיילק רעד ) הרֿבח

 טלעטשעגקעװַא הרֿבח יד זיא ;20 ,6

 רעד ןוא ןֿפוא ןשיטַײל ַא ףיוא ןרָאװעג

 ןיא טלענ טרָאּפשעגּפָא ןַײז טגָארט םלוע

 יד ףרַאד ,הרֿבח-טידערק רעד ןוֿפ עסַאק

 טֿפעשעג סָאד זַא ןבעג גנוטכַא רעייז הרֿבח

 ןטרָאד) לעיַאר ןוא הרושּכ ןריֿפ ךיז לָאז

 ,ןשטנעמ ;(6--75 ,63 43 40 :ךױא 2

 -צונ סע ןעניֿפעג ,טלעג לסיבַא ןבָאה סָאװ

 רעייז ןגָארטוצנַײרַא טינ ךיז רַאֿפ רעכעל

 ןוא יַײל ןיא ךַײלג טלעג טרָאּפשענּפָא

 ףיוא סע ןבעגוצּפָא רָאנ ,ןַײרַא עסַאק-רָאּפש

 רַאֿפרעד ןעמוקַאב ןוא לטעצ-תונמאנ ַא

 יד) רעַײלטנַאטלעג םעד ןוֿפ טנעצָארּפ

 ,סעסַאק-רָאּפש ןוא -הַײל יד ןופ קיטקַארפ

 ךיז טכַאמ רעמָאט ;(43 ,1909 ,גרוברעטעּפ

 ןעַײלטנַא זומ רע ןוא טַײצ עטכעלש ַא

 -רָאג ךיז סע טניול ,טלעג עמוס עסיוועג ַא

 -רָאּפשעגּפָא לסיב סָאד ןּפַאכוצסױרַא טינ

 ךיוא םעד ןָא טגירק ןעמ לַײװ ,טלעג עט

 ןעו ;(22 ,ןטרָאד) עלעװלָאװ ַא האוולה ַא

 עסַאק ןיא זַא... ךיז טסיוורעד םלוע רעד

 ָאטינ זיא סע ןוא ָאטינ הטורּפ ןייא ןייק זיא

 ,ןטידערק עַײנ ןבעג וצ ףיױא טלעג ןייק

 ..ארומ שטנעמ רעקיטַײז רעדעי ןיוש טָאה

 -ץנּפָא ןַײז טינ ןיוש טגָארט רענייק ןוא

 ,טרָאד) ןַײרַא עסַאק ןיא טלעג ץעטרָאּפש

 זיא רע ;(|1351 ,100 ,49 ,29 :ךיױא 7

 ,רענידרַאֿפ רעסיורג ןייק ןזעוװעג טשינ

 םַאזרָאפש רעיײז רע טָאה רעבָא רַאֿפרעד

 ;טרָאפשעגּפָא טלעג ןייש+- טָאה ןוא טבעלעג

 ,קַיור ןַײז טנעקעג ןבעל ץנַאג ןַײז טלָאװ רע

 עציטש יד וצרעד ןוא ןטיהפָא טעברַא ןַײז

 םיא טלָאװ טלעג ןטרָאּפשעגּפָא םעד ןוֿפ

 עזג) ןגעמרַאֿפ ַא וצ טכַארבעג זַײװכעלסיב

 -רַאװ ,ןערעוו ּוצ ךייר טסנּוק יד ,ןוילַאג .ו

 ןטימ רעריֿפנָא רעד ;(17 ,1913--ד"ערת ,עש



 טלעגגָארטּפָא

 ןץרַאװש ףסוי ר"ד) ןײּפמַאק-דנָאב לארׂשי

 -רַאֿפ טשינ יװ סענעצס טרעדלישעג טָאה

 -עג ןענַײז ןדִַיי עמערָא וליֿפַא ןוא עכעלגעמ

 סדנָאב לארׂשי ןוֿפ סעסיֿפָא יד ןיא ןעמוק

 -ץגּפָא לסיב רעַײז רַאֿפ לָאמ טֿפָא ןוא

 ןוא סדנָאב לארׂשי טֿפױקעג טלעג טרָאּפש

 ןענעק וצ היכז רעד טימ ךעלקילג ןעוועג

 ןעגרָאמ גָאט רעד) לארׂשי תנידמ ןציטש

 ,1869 ,ץישֿפיל ,(2 ,1956 ,21 'צעד ,לַאנרושז

 .א'6

111 
 רעד ןוֿפ טסקעט םעד ןוֿפ ,טלעגגָארטּפָא

 -יטשַאב וצ רעווש זיא הנקּת רעטרידיווער

 "הלהקל ץוח, רעטרעוו יד .ןיימ םעד ןעמ

 -הריד-רקוע+- טַײדַאב סָאד זַא ,ןזַײװַאב

 ותוא ןיב םדקמכ טלעננארטבא :טלעג

 טביג רע רדוא זיא רקיע רעד תיבה לעב

 םש בותכש ומכ הלהקל ץוח וינבמ יא

 35 ,23 'מונ ,ש ,ז"טת ,סמרָאװ תונקּת)

 לקילג זַא ,טקרעמַאב רעװָאסָאק יכדרמ ר"ד

 רעדנא ןַא קעװצ ןבלעז םעד רַאֿפ טצונאב לימאה

 רעדָא טלעג סָאד --  ,"תועמ קוצּפָא ןימרעט
 -רַאֿפ ןעמ ןעװ ,ןלָאצַאב זומ ןעמ סָאװ ,סנק ַא
 ,טרָאנױװ םענעסעזעגנַײא ןַא טַײב ןוא טזָאל
 סנקה טזיא ןונ; :בושייתקזח טָאה ןעמ ּוװ
 שע באה ןעד לודג דוסב ריבא ןיראויג טגיליג
 ףיורד הנכס רימ רעװ ןיײז םיסרפמ ןילאװ טינ
 ,טעה הצע ןמ תועמ קױצ פא תודוא ןידנאטשיג
 טנאנ ראפ ןיב ןעד ,טשאקיג תואמ המכ ךימ
 "רחוס ילא ןיזעװיג גרובמה ךות ןטמיראב = ן
 טשרדנא טינ ןיבאה טלידנאהיג רימ טימ איד
 "טעה שניגייא ןיא ייפלא המכו המכ ךיא טניימיג
 ,1896 ,גרובסערפ ,לימאה לקילג תרמ תונורכז)
 ,ןענוֿפעג ךיא בָאה ,"גרעבדירפ סקנּפ, ןיא .7
 סע ."קוצבא, םתס ןֿפורעגנָא סָאד ןעמ טָאה
 ר"ב ןַאמגילעז ןסיװעג א ןגעװ ךיז טלדנַאה

 -עג טָאה סָאװ ,(ןסעה) ןגזָא ןוֿפ יולה רשָא
 ןַײז טימ ןעמַאזוצ ,(1658) ח"ית רָאי ןיא ,ןגָארק
 ןיא .גרעבדירֿפ ןיא "תונריעו בושי תקזח, יױרֿפ

 ט"ר יא ו"י םויה :רימ ןענעייל םורַא רָאי ַײרד
 קוצבא ןײז ל"נה ןמקילעז ר"רה טוה א"קת ןויס

 טוה ליעל ראובמכ ביח ראשנש המ םג ןבעג
 הדוהי ךיוא ןעז .(ב/34 "טלציב שילא רע

 ,הרומל יש ןיא ;ט23458046 וצ הרעה סקנומ

 ןיא לייט ןשטייד ןיא) 16) 77 ,ן"רת ,ןילרעב
 "ה"רי סכודהל קוצבא ןתיל יתלבלא : אֿפוג טסקעט

 479 ,לייט רעשיערבעה ,(1690 ןוֿפ הנקת)
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 -הקזח+- טימ ךה ונייה ,טלעגטערטּפָא

 טסלָאז ,טכער רעייז זיא םעד רעביא :טלעג

 טלעגטערטּפָא = 28 =

 ,טציא טלענטערטּפָא ןבעג ןליוונייז 'ר

 יד .האוֿבּת ןבעג ךָאנרעד םיא טסלָאז רעדָא

 ףסוי) ןָא קיביײא ןוֿפ ױזַא ךיז טריֿפ טלעוו

 ,1237 ,1927 ,ענליװ ,םיֿבתּכ עשידִיי סלרעפ

 ריד לעװ ךיא :סעיצחר לסָאי ;(בצ ווירב

 ַא רַאֿפ סָאד זיא סָאװ ...ןטערטּפָא טינ

 :בײל םייח ?ןעגנידסיוא רָאג -- הׂשעמ

 ביג :סעיצחר לסָאי ;גרָאט ַא זיא םעד ףיוא

 ַא ךיא ביג :בײל םייח ;ןדליג ףניֿפ ךיא

 לסָאי וצ) ֿבצק לוולעװ ;לברעק ץנַאג

 רעַײנ ַא זיא רע ,ּפָא םיא טערט :(סעיצחר

 ןבעג טעװ רע זַא :םעיצחר לסָאי :שטנעמ

 ןַא רַאֿפ סָאװ :ביל םייח ;טלענטערטּפָא

 ?ןבעג ךַײא ךיא לָאז טלענטערטּפָא

 לֹוק) ...הקשמ עקָא ןַא :ֿבצק לוולעװ

 בָאה ךיא ;(68 ,9 'מונ ,1867 ,סעדַא ,רשבמ

 זיא רע סָאד ןעמונעגכרוד דלַאב םיא

 ןעד ,קישטַארדָאּפ רעטסוּפ ןימ ַא סעּפע

 עכעלטע סעּפע םיא וצ ןעמוקעג ןענַײז סע

 טדערעג םיא טימ ןבָאה סָאװ ,ךעלשטנעמ

 ףלעווצ וצ ,ןעצ וצ טלענטערטּפָא ןוֿפ ץלַא

 ,לידנער רעד ,ןד"מא|) קלח ַא ףיוא רעלָאט

 תניתנ םא ;(13 ,1867--ח"כרּת ,ענליוו

 -עטשב אובי םא ןפואב טלעגטערטפא

 ינהמ אל אליממו אתכמסא ױה טגױט}

 אתכמסא יוה יאד לכד ודיל ןתנש י'פעא

 -עטשב אובי םא יאנתה 'יהש ד"נב טרפבו

 וניאש רבד אוהש טנעצירפ ג"ל לע טגיט

 תראפת ת"וש) םירחא תעדב יולתו ודיב

 -ערּפ ,שליזיימ אפיל איננח ףסוי ן'רל} ףסוי

 הֿבושּת מ"וח ,ב/בלק ףד ,ט"כרּת ,עלסימ

 טערטפאה איצוהל לכוי דחא םאד ;(כ

 אוהש גהנמה לטבתי אליממ ונינידב טלעג

 ךומסי אל וריבחד ןיטנאטצילה לכ תבוטל

 לכש אל םא גהנמה םייקתהל לכוי אלו ז"ע

 דלענ ט"אה תניתנב הנקיו רומגי דחא

 לָאמ ַײרד ךָאנ םעד ץוח ;ד/בלק ,ןטרָאד)

 אתכמסא יוה דלעג ט"א תניתנ םא ;(ג/בלק

 ,רימ ןוֿפ גונעג ;(כ מ"וח ,תוחּתֿפמ ,ןטרָאד)

 בָאה ךיא סָאד ,ןֿפורעגּפָא ךיז ךיא בָאה

 םענייא טימ טדערעג טינ קסע םעזיד ןוֿפ

 סיוװעג טסָאקעג ךַײא טלָאװ ןונ ,ןרעדנַא



 טלעגטערטּפָא

 ענעטעּבעגנּוא רעד ,ד"מא) טלעגטערטּפָא

 טציז רע ;(15 ,1871--א"לרּת ,ענליוו ,טסַאג

 טעװַאי סע זיב/ ,טרַאװ ןוא ןכָאװ עכעלטע

 טכַאמ ןוא רע טֿפױל ָאד טָא/ ;גרָאט ַא ךיז

 עלעסיב ַא טלענטערטּפָא טּפַאכ/ ,ץניק יד

 -טָאג .ב .א ,ןעזייר .ז--ןיקדירֿפ .א) ץנימ

 ,1927 ,ענלױו ,קרעװו עשידי סרעבָאל

 רימ זיא לטימ סָאד ;(240 ,דנַאב רעטייווצ

 רָאנ סעגרָאט ףיוא ןייג וצ ונַײה ןלעֿפעג

 ןעמענ רַאֿפרעד ןוא ןעשַארטס טשרמולּכ

 ;235 :ךיא ;241 ,ןטרָאד) טלענטערטּפָא

 ןייג וצ רָאג ...ןביוהעגנָא טָאה לרעְב

 -דָאּפ ַא ןעמענ וצ ןריבורּפ ,סעגרָאט ףיױא

 -טערטָא רעטרעדנוה ַא זיא טינ ביוא ,דַאר

 ץלַא םיא טָאה תיבה-תרקע ןַײז ...טלענ

 עניילק ןיוש טלַאה רע ...טומ ןבעגעגוצ

 סעקישטדַארדָאּפ עסיורג יד . ..ךעלדַארדָאּפ

 רעזדנוא ,טלעגטערטָא ןטעב וצ ןָא ןביוה

 טרעװ סע ,קידנרעה טינ ךיז טכַאמ לרעב

 ןיש ...ןסַײלֿפ וצ ףיוא טינ ןיוש ךָאק ַא

 קישטַארדָאּפ רעַײנ ַא ,טנערוקנָאק רעַײנ ַא

 -לָאג רעדָא השעמה םֶלֹוע ,לאגעס .ט .פ)

 ,עשרַאװ ,הּתהװװלמ עּביל ערעזנּוא עקציד

 ןַײז טמענ רעטנױו רעד ןוא ;(113 ,23

 ןוֿפ קעװַא ךיז טרָאֿפ ןוא טלעגטערטּפָא

 ףיוא הרוחס ןַײז טימ דירי-סטלעו םעד

 יד ,ןיטשנעסמיפ בייל) םישדח סקעז

 ,תֹוחילש איױוצ טיט ךָאלמ ןייא רעדא האווצ

 ;28 ,ד"נרת ,גרעבמעל ,לייט רעטייווצ

 ..טַאלג ױזַא סעּפע טינ ןעמ טמענ גרָאט ַא

 -עב ןעמענ וצ רעמַאזטָאר רָאג זיא לָאמַא

 םורַא געט ַײרד ןיא ...טלעגטערטּפָא רעס

 -עג ,טָאה ןוא םײהַא ןעמוקעג ףלָאדַא זיא

 ןַײז טריֿפעגסױא ,רעטשרעביוא רעד טביול

 -ָאק יד טָאה רע ...טוג רעייז גָארטֿפױא

 -עג רעסעב טָאה ןוא ןעמונעג טינ עקבָאר

 יע/) (דלעג טערטָא) ענּפוטסטַא טכַארב

 נוא דלעג רעדָא סּכּופ רעד ,ןײטשָאלב

 ;(96 ,94 ,1896--ז"נרת ,ענליוו ,לעדניווש

 טשינ ליװ ךיא זַא .,טגָאזעג בָאה ךיא

 וליֿפַא ,טֿפעשעג ַא ןדִיי ַא ַײב ןעגנידסיוא

 רעד רעבָא ;טױרב ןָא ןציז לָאז ךיא זַא

 טלעגּפעשטּפָא -- 26 ==

 טעװ רע זַא ,טגָאזעג ףיורעד טָאה רעטעֿפ

 טעװ רשֿפא ,רַאדנערַא ןטימ ןדייר ןווּורפ

 -ָאק לאקזחי) טלענטערטּפָא ןעמענ רענעי

 -ייוצ ,ד"ערּת ,עשרַאװ ,תונורכז עניימ ,קיט

 הנותח ַא ןעמוקעג זיא . . . ;(100 ,לייט רעט

 טרָאד זומ יאדװַא .רעגניטע לואש ַײב

 עקידרעִירֿפ עלַא ַײב ...עלעמיש ןליּפש

 רע ןוא ,ןליּפש עלעֿבואר טגעלֿפ רעדניק

 ױזַא טַאלג ןוא ,הקזח יד טַאהעג טָאה

 ַא ןַײ  שיײֿבמ ייג -- םימד - תוכיֿפש

 -גיטע} רענַײז ןוז רערעטלע ןַא ...!ןשטנעמ

 ַא ןעלעֿבואר ןבעג טלָאװעג טָאה ןסרעג

 ךיז טָאה ,טלעגטערטּפָא רעטרעדנוה

 הכימ) דניק ןיילק ַא יו טנייוועצ עלעֿבואר

 עשידוי ,ןיקסוועשטידרעב} ןוירג ןב ףסוי

 ,ד"ּפרּת ,ןילרעב ,בורק ןעטיױו א ןופ םיבתּכ

 ,1876 ,ץישֿפיל .(131--130 ,לייט רעטשרע

 ;ב/526 ,יװַאקרַאה ;ב/15 .,ץיוורוה ;א5

 ןעז .79 ,רוקָאניױװ ;593 ,קרַאמ ;ב/108 ,קבַא

 -רָאֿפ עשיגָאלָאטקעלַאיד ,יקצולירּפ חנ : ךיוא

 .3/204 ןוא 76 ,1937 ,ענליוו ,ןטעברַא

1691 

 ןרעו וצ רוטפ הניתנ ַא ,טלעגּפעשטּפָא

 זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ :שינעקישנָא ןַא ןֿפ

 ןסערּפוצסױא זילב טניימעג טָאה דעמֿכַא

 לארׂשי-ץרא ןיא ךיוא ...ןדִיי יד ןוֿפ טלעג

 ,תולג ןיא ןעװעג ןדִיי טלָאמעד ןענַײז

 טלעגּפעשטּפָא ןבעגעג םיא ןעמ טָאה

 ןבָאה וצ יבַא לָאמַא ךָאנ ןוא לָאמ ןייא

 -עג טשינ רעבָא טָאה סע ;החונמ לסיבַא

 ןוא קיטנָאמ ןדעי םערָאװ ,עדנע ןייק ןעמונ

 ןעמוקעג רעדיוװ דעמכַא זיא קיטשרענָאד

 ידּכ ןוא ,טלעגֿפױקסױא+- טגנַאלרַאֿפ ןוא

 ןעמוקעג טשינ רע זיא הקזח ַא ןבָאה וצ

 -יֹווװ ןוא סניזָאק הרֿבח ַא טימ רָאנ ,ןילַא

 ךוז ןוא טלָאמעד ייג ןוא ...ןעגנוי על

 טָאה רעכלעוו ,טֿפוש ןשיקרעט םַײב רשוי

 םהרבא) !ןטַײז עדייב ןוֿפ די ןיא ןעמונעג

 -ּפַא ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט רעד ,ָאריּפַאש

 42 .;"גנולײטּפָא עטייוצ, ,1956 ,1 ליר

 .טלעג-רוטּפ ,טלעגּפעשטּפָא 571 ,קרַאמ
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 טלעגצונּפָא

 :טלעגצינ+- סָאװ עבלעז סָאד ,טלעגצונּפָא

 טשינ ןענעק טַײלעמערָא םידיסח יװ ױזַא

 ןוא -- ךעלמַײרטש ענעגייא וצ ןעגנַאלרעד

 ַא ןָא ןײג וצ טשינ ךיז טקיש ןיבר םַײב

 טַאהעג רעכַאמייט םנוב טָאה -- למַײרטש

 טימ סעּפוק עצנַאג םעדיוב ןֿפױא ןגיל

 תבש ףיוא טגעלֿפ רע עכלעוו ,ךעלמַײרטש

 םידיסח עמערָא וצ ןגרָאבסױא ֿבוט-םוי ןוא

 -צונּפָא ןשָארג עכעלטע ייז ןוֿפ ןעמענ ןוא

 ,1946 ,קרָאי-וינ ,ןליוּפ ,קנורט .י .י) טלעג

 טניֹוװעג טָאה דַיי רעקיזָאד רעד ;(20 ,וװ

 הסנרּפ בילוצ ךיז רע טָאה ,רעסַאװ ַא ןבענ

 (שילוּפ ןיא לֿפיש) עקדול ַא ןכַאמ טזָאלעג

 ןייק הלילח טינ) טנגוי עקידלטעטש יד ןוא

 -גידּפָא ןוא ןעמוק טגעלֿפ (םירוחב-הֿבישי

 -מורַא ,טלעגצונּפָא ףיוא עקדול יד ןעג

 ןענַײז לָאמ ןייא .ךַײט ןרעביא קידנרָאֿפ

 ןיא דַיי םעד וצ ןעמוקעג ךעלגנַיי עכעלטע

 טָאה ,עקדול יד ןבָאה טלָאװעג ןוא תבש

 רעטצנעֿפ םענוֿפ ןגירשעגּפָארַא יז וצ רע

 "עקדול רחמ תבש םויה,/ שדוק-ןושל ףיוא

 -סנעגער ,וָאנַאשזכ רפס ,רענכָאב יכדרמ)

 :עליה רעד ףיוא .180 ,ט"שת--ח"שת ,גרוב

 ןוֿפ ץונַאבכַארּפש ןיא ךיוא .(1949 ןכנימ

 .ױרֿפ ןַײמ

 קנו

 -צעל+- סָאװ ענעגייא סָאד ,טלעגרָאֿפּפָא

 ןעמ סָאװ ,סנשָארג רָאּפ יד טנַײה :טלעג

 ?(טלעגרָאֿפּפָא) *ענזיטָאק ןעמוקַאב טעװ

 -רעד .טשינ ךָאנ סע ןעמ טעז לַײװרעד

 ןענעגעזעג ךיז םיּתב-ילעב ךָאנ ןעמוק לַײװ

 ,1925 ,קרָאי-וינ ,קרעו עלַא ,םכילע-םולש)

 .(110 ,ו ,"דירַאי ם'נוֿפ, ,15 'ב
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 ןרטפוצּפָא הֿבדנ ַא ,טלעג"קיטרַאֿפּפָא

 רהעמ ןטלאז איז רבא םאבו :רעייג-הנידמ

 יאבגה לאז יזא םימעפ 'ג סלא ןמוק להאמ

 ןיללאז איז דנוא ןבעג ןטעלפ ענייק איז

 ןמ אל ןדרעװ טגיטרעפג בא טכינ ךיוא

 דנוא הקדצה ןמ אלו ו"צי להק יפולא

 .ןפרעוו ןייא הטורפ ןייק איז לאז ב"ב ןייק

 ןטעלפ ןייק ירמגל ןיללאז ריגערט ןיקאפ

 טלעג-קיטרַאֿפּפָא == 27 ==

 דלעג גיטרפ בא ןייק ךיוא דנוא ןמוקב

 ןיק ללכ איז ןיללאז שדקה ןיא דנוא

 ,165 ,ןײטשכַאװ .ב) ןבאה גנוטלאהפיוא

 וניא אתמד יאבגש ;(1759--ט"יקּת ,145 'מונ

 וניהד תחא טעלפ אלא חרואל ןתיל יאשר

 טעלפ יאבגה ול ןתי ןאכל ותאיב םויב

 ץוח וכרדל הנפי וירחא לש םויבו תחא

 חרוא ןיק ןכ ומכו ל"נכ ט"יו תותבשב

 סנקבו רוסיאב ןיפרעוו וצ ןייא בבסמה

 ןיפראוו ןייא בבסמה חרואל ב"בה לע לודג

 ץוח ול ןיאש ימל שייבל אלש ידכ טוט

 ב"ב לצא ןב"ב :טייטש תועטב} חרוא רעד

 פא םהיא ב"בה דיב תושר טה טעלפ ןייא

 ...ֹובל תבדנ יפכ ןיבעג וצ דלעג גימרעפ

 ןתיל יאשר וניא יאבגהש ליעלמ טמשנ

 השלש ךות ןאכ 'יהש המ חרואל טעלפ םוש

 'יהש חרוא ותואל וז ל"צאו וזו םישדח

 גיטרעפ פא ןייק םישדח השלש ךות ןאכ

 ,146 'מונ ,167 ,טרָאד) ןיבעג וצ דלעג

 ןוא ,עיצילַאג ,עשייר ןיא .(1769--ט"כקּת

 -ּפָא ןעמ טָאה ,םורַא ךעלטעטש ליֿפ ןיא

 ןטצעל ןזיב טריציטקַארּפ טלעג - קיטרַאֿפ

 ןיא .(ןיבור החמׂש ןוֿפ טלייטעגטימ) ןברוח

 ןעוועג ןענַײז ,לשמל ,(זנַאצַײנ יײב) ווָאבירג

 רַאֿפ רענייא ,"םיאבג-טלעג-קיטרַאֿפּפָא, ייווצ

 רַאֿפ רעטייוצ רעד ןוא יחרּפ-יחרא יד

 ןבעגעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,תוניתנ ערעסערג

 תועד יד .טַײלעמערָא ערעֿבושח יד טימ

 ערעדנַא .קלוחמ ןעװעג ןענַײז טָאטש ןיא

 -ּפָא ןוֿפ ןינע ןצנַאג םעד ןטלַאהעג ןבָאה

 לַײװ ,"םודס-תדמ, ַא רַאֿפ טלעג-קיטרַאֿפ

 -מורַא ןיילַא טַײלעמערָא יד טשינ טזָאל ןעמ

 -רעבלַאה ילתֿפנ ברה ןוֿפ גנולייטטימ) ןייג

 ,הּפ-לעב עיצַאמרָאֿפניא רעד וצ .(םַאטש

 :רוקמ רעד ןעמוקעגוצ ךָאנרעד רימ זיא

 -עמערָא ןסַאמ ןעמוקנָא ןגעלֿפ סע יװ ױזַא

 עכלעוו ,יחרּפ-יחרא ענעֿפורעג ױזַא ,טַײל

 ךָאנ בוטש וצ בוטש ןוֿפ ןײגמורַא ןגעלֿפ

 ןעוועג ...ןענַײז ייז ןוֿפ עכנַאמ ןוא תוֿבדנ

 ייז טָאה ,טָאטש רעד ףיוא שינעקישנָא ןַא

 -קיטרַאֿפּפָא ןבעגעג םיינע יכמות הרֿבח יד

 ןרָאֿפ רעטַײװ ןענעק ןלָאז ייז ידכב ,טלעג



 טלעגלָאצּפָא

 ןעשטומעלַאב טינ ןוא טעטש ערעדנַא ןיא

 ןעװעג ךיוא ...םיתב-ילעב עשיטָאטש יד

 ,טַײלעמערָא עטלַא ןוא עכַאװש רַאֿפ הֿבוט ַא

 -תיבמ ןייג וצ רעווש ןעוועג זיא סע ןעמעוו

 ךיז ןבָאה עכלעוו ,עכלעזַא רַאֿפ ןוא תיבל

 ןיא ...ןקערטשוצסיוא טנַאה יד טמעשעג

 ,ןבעגעגנַײא טינ סע ךיז טָאה קיטקַארּפ רעד

 -ילק ךָאנ ןעוועג ןענַײז טַײלעמערָא יד לַײװ

 -קיטרַאֿפּפָא ןעמונעג ןבָאה ייז יא .רעג

 יכדרמ) תוֿבדנ ךָאנ ןעגנַאגעג יא טלץג

 -חישת ,גרובסנעגער ,ווָאנַאשזכ רפס ,רענכָאב

 .(107 ,(1949 ,ןכנימ : עליה רעד ףיוא) ט"שת

 -קֶא ףסוי ַײב ךיוא ךיז ,טניֿפעג טרָאװ סָאד
 רָאּפ א ץעגרע ריד גרָאב ייג ,לדניש :ינטור

 ,ןסיורד ןיא ןגירק לע'כ ,םעשעצרעמ .,ןגרָאמ .ןדליג
 -ענַאמ ,ריד חוּכ רשי א --- .ןבעגּפָא ךיא לעװ

 םִיִא יז טיג ...!ריד וה גרָאב ;ליג ...!ינ

 -סָאנעוב ,סרעבעװ רעטּולֲאב) "טלעג קיטרַאֿפּפָא;

 --- ָאד טניימ סע סָאװ רעבָא .(125 ,ג"ישת ,סערייא

 ,רָאלק טשינ רימ זיא
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 :תואקשמ עֿפרַאש ףיוא זיצקַא ,טלעגלָאצּפָא

 -נַא ץעגרע ןיא רענייק רָאט ןָא טנַײה ןוֿפ

 רעסיוא ,ןֿפנָארב ןייק ןֿפױק טשינ שרעד

 -ּפָא טסָאק סע ןוא ,ןרעזייל-ןרהא 'ר ַײב

 -נַאװצ ןוא ןביז ּפָאט ןדעי ןוֿפ טלעגלָאצ

 ןצכַא ןוא סרעקנעש יד רַאֿפ ןשָארג קיצ

 ,קיטָאק לאקזחי) ןשטנעמ ױזַא רַאֿפ ןשָארג

 רעטשרע ,ג"ערּת ,עשרַאװ .,תונורכז ענַײמ

 .(120--119 ,לייט

241 

 -צעל +- סָאװ עבלעז סָאד ,טלעגפדישּפָא

 הרבח; רעד ןוֿפ עקנַאלנעש סקנּפ ןיא :טלעג

 עיצקעלָאק-ןיוועל) ב"רת--ע"קת .,"םירוחבד

 -םדישבא לָאמ ַײרד ךיז טניֿפעג ,:(8

 דלעגסדישבא ,ז"צקת ןויס ,א/80 :דלעג

 ןוא ח"צקת ןושח ,א/82 ;ןארא ילע ןאֿפ

 ןאֿפ דלעגסדישבא ,טייצקת ןושחרמ ב5

 טרירוגיֿפ ןארא ילע רעבלעז רעד .ןארא

 טלעגסדישּפָא .סקנּפ ןיא רעטעּפש ךיוא

 .הרֿבח רעד רַאֿפ טלעגצעל ַא ָאד טניימ

 ץוח ,רעטקעֿפעד א זיא עקנַאלנעש סקנפ רעד 1

 ,ףוס םוצ ןוא בױהנָא ןוֿפ ןטַײז ןלעֿפ רעש םעד
 ,ןטַײז ךס א ןסירעגסורַא ןענַײז ןטימ ןיא ךיוא יװ

 טלעגרָאּפשּפָא 28

 הרוּת, ןעװעג ןענַײז הרֿבח רעד ןוֿפ תודוסי יד
 ןעמ טָאה הרוּת רעטנוא ."םידסח תולימגו הדובעו

 םיביוחמ ל"נה ארבחהמ הרות ינבה, טניימעג טושּפ
 עקַאט ךיז טניֿפעג טרָאד ."רדסכ ס"שה דומלל

 ,תוּתכסמ יד טנכערעגסיוא טרעוװ'ס ּוװ ,המישר ַא
 וצ ךיז ןשיװצ טלײטעגנַײא ןבָאה םירֿבח יד סָאװ
 :אּתכסמ רעדנוזַאב א רֿבח ןדעי רַאֿפ ,ןענרעל
 ."עודיכ םהילע הװצמ רשא ומויב םוי,

 טָאה ,טנגעג רענזיוּפ ,עקנאלנעש לטעטש סָאד
 רעגרעבמַאב .ל .מ ֿבר םעד ןוֿפ עיֿפַארגָאנָאמ ַא ךיוא

 רעד ,2 ,ןילרעב ,6656/16016 46ז 1446 זנמ 6

 םעד ןגעװ טָאה לטעטש םעד ןוֿפ רעקירָאטסיה
 .טסּוװעג טשינ סקנּפ

 יװ ,"רעטלעג+ ךָאנ סקנּפ ןיא ךיז טניֿפעג סע
 ח"ר=- ,טלעג ןעכאװ+- ,דלעג ףיוק ןייא+-

 לסיב ןײש א טרָאד ןעניֿפעג רימ רֶעבָא .דלעג
 -ַאב ךיוא אמּתסמ ןעמ טָאה לייט א סָאװ ,"תועמ,
 ןעמ טָאה סקנּפ ןיא רָאנ ,"טלעג, טימ טנכייצ
 -שאר-תועמ ,הקדצ-תועמ ,תוצמ-תועמ : ןבירשרַאֿפ
 -תועמ ,הדועס-תועמ ,(ח"ר-תועמ :ךיוא) שדוח
 ,ןבאבןרשע-השמח-תועמ ,רמועב-ג"ל-תועמ ,הכונח

 -ַײז סעיציזָאּפ-תועמ ייװצ עטשרע יד .םיאנת-תועמ
 יד ןוֿפ עקירעביא יד ,ה/ד"עקת ןרָאי יד ןוֿפ ןענ
 ,ר"ת- ד"צקּת ןרָאי
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 לבַײװ ןגתי םעד הנתמ ַא ,טלעגרעשּפָא

 ןרעשּפָא .רָאה ענעגייא יד ןרעשּפָא רַאֿפ

 רעד רַאֿפ רעטרע עקינייא ןיא ןעמ טגעלֿפ

 ,סנגרָאמ וצ רעטרע ערעדנַא ןיא ןוא הפוח

 ןעמ זיא טלעגרעשּפָא .םוקמה גהנמּכ לּכה

 עשידיסח עסיוועג ןיא ןבעג וצ גהונ ךיז

 וצ טנַײה ךָאנ קרָאי-וינ ןיא וליֿפַא ןזַײרק

 -רעבלַאה ילּתֿפנ ֿברה ןוֿפ טלייטעגטימ) גָאט

 .(םַאטש
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 ןוא טגײלעגּפָא טייז ַא ןָא ,טלעגרָאּפשּפָא

 דָאנָאקע ךיז ןריֿפ ךרוד טלעג טלמַאזעגנָא

 רעדעי טינ :ןובשח טימ ןבעל ןוא שימ

 רעביא ןצעמע ַײב טבַײלב סָאװ ,לטשער

 -טריוו ןַײז ןופ טַאטלוזער סלא ,ענעשעק ןיא

 ,טלעגרָאּפשּפָא טסייה ,וטֿפױא ןכעלטֿפַאש

 ...ןַאמסטֿפעשעג רעד ,טסילַאטיּפַאק רעד

 ...עמוס עַײרֿפ עסיוװעג ַא ךיוא טמוקַאב

 סאד .ןעגנורָאּפשּפָא טינ טסייה סאד רעבָא

 טרעװרעמ רעשיטסילַאטיּפאק ,חויר טסייה

 גנורָאּפשּפָא ןוא חויר ןשיווצ קוליח רעד ןוא

 "ור .ר) רעטלֹוב ןוא רעשּפיה ץנַאג ַא זיא

 ,1924 ,ענוװָאק ,ןעגנורָאּפשּפָא ,,ןייטשניב

 רעמערקניילק רעד טָאה םורַא ױזַא ;(6-5



 טלעגליּפשּפָא

 סעסַאק יד ןיא ןֿפַאשַאב רעלדנעהניילק ןוא

 סאד ןגיוצעגסיורא טָאה סאו ,עּפמָאּפ ַא
 וצ קלָאפסטעברַא םַײב טלעגרָאּפשּפָא

 -סלדנַאה םַײב רעגנוה-טידערק םעד ןליטש

 םעד ןענַײז סָאװ ,ןקעווצ רַאֿפ ה"ד ,ןשטנעמ

 ןםוחננ דמערֿפ ןיטולחל ןשטנעמסטעברַא

 ראונַאי ,עיצַארעּפָאָאק עשידיי ,{ףיטןש

 ;(8 ,(8) 1 'מונ ,גנַאגרָאי רעטייווצ ,5

 ןַײז ןבָאה זומ סַאלק-רעטעברַא רעד :ןֿכּב

 סָאװ ,רעטנעצ רעד... ,עיצוטיטסניא-טידערק

 -רעטעברַא םַײב קשח-רָאּפש םעד ןקעװ לָאז
 ןטלעגרָאּפשּפָא עלַא יד ןעיצנַײרַא ,סַאלק

 עקיטרָא ןוא קנעבטנגעג ןוֿפ ףליה רעד טימ

 ,(36 ,טרָאד) סעסַאק-רָאּפש-רעטעברַא

 קד

 -ילַּכ יד הֿבטה ערטסקע ןַא ,טלעגליּפשּפָא
 ,םינּתוחמ יד טַאוויװ ַא ןליפשּפָא רַאֿפ םירמז

 הפ-לעב טרעהעג .טסעג עֿבושח ןוא םיֿבורק
 שובייל ןוא (ןילבּול ,לעדָאֿכ) ןמש ןמחנ ןוֿפ

 -ַאק ,עטנָארָאט ,(ץלעק ,עצווָארטסָא) רעקוצ

 ,ורֿפ ןַײמ ןוֿפ ץונַאבכַארּפש ןיא ךיוא .עדַאנ
 ,ןעמוקעגרָאֿפ זיא ןליּפשּפָא סָאד ּוװ ןוא ןעוו
 ןיא :ןטנגעג טול טעדנעוועג ןיוש ךיז טָאה
 הנותח רעד רַאֿפ תבש-יאצומ רעטרע ערעדנַא
 השמ 'רֿפ .החמׂש-ילעב יד ןוֿפ ןעמייה יד ןיא
 טנגעג רעיסעלָאּפ ןיא טניווװעגַײב טָאה יקצול

 יד ַײב .ערעשטעוו-הּפוח רעד תעשב ךיוא

 -עג סָאד טָאה עטנָארָאט ןיא ןדִיי עשילױּפ
 .הּפוח רעד רַאֿפ ןתח םעד דוֿבכל ןליּפש טניימ
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 -םױרַא םַײב לָאצּפָאלפמעטש ,טלעגנטקַא
 -יצ רַאֿפ טנעמוקָאד ןלעיציֿפָא ןַא ןעמוקַאב
 ;17א ,40 ,(12) 6 'מונ ,יקצולס) ץונַאּב ןליוו
2, 123), 
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 -נסקָא סָאד זיא סָאװ :חרוא, ,טלעגנסקָא
 -רָאג ךַײא ַײב ןעמ טָאה :חרז יר ?טלעג
 !המחלמ תעשב ןסקָא ןייק ןבעגעג טשינ
 רעד ןוֿפ ןבעגעג טָאה ןעמ ,ָאי :חרוא

 רסיק רעד ךָאד טָאה ךָאנרעד רָאנ ,טָאטש
 -טיא רעדיוו להק טָאה ,תחאו-תחא טלָאצעג
 רעבָא טָאה יה :חרז 'ר .ןבעגעגּפָא ןכעל

 טלעגטעברַא

 ,טָאטש רעד ףיוא סרעטסייר טכַאמעג להק
 ליֿפיװ ליֿפ ױזַא לָאמ ירד טכַאמעג טָאה סָאװ
 -רעד ןוא ,ןסקָא ףיוא טֿפרַאדַאב טָאה ןעמ
 רעד זַא ךָאנרעד ןוא ;לדניוװש רעטנזיוט ַײב
 ןבָאה ,טלעג סָאד טרעקעגמוא טָאה רסיק
 -ניועל רעב-קחצי) "ןטלַאהַאב ךיז סע ייז
 -סקלָאפ עשידוי יד ,"טלעוו רקפה יד; ,ןָאז
 -ח"מרּת ,(וועשטידרַאב} וועַיק ,קעהטָאילביב
 רעקירעביא רעד ;(143 .140--133 ,8
 ןענידרַאֿפ ,העירק ןסַײר ןעװערָאה םלוע
 רעייז סייוש ןרעטיב םעד טימ ךעבענ
 ךעבענ לזמ-ערבָאד ץנַאג רעייז ...ןשָארג
 ;םידיגנ עטרעדָאמשרַאֿפ יד ןיא ןַײרַא טייג
 ןוא גָאט סיוא ייז ןגייז |םידיגנ יד) יז
 ,ךעלעסקַאט יד טימ .תוניתנ טימ טכַאנ
 טלעגנסקָא טימ ,טלעג-ןטורקער- םימ
 ךיז רַאֿפ תונמחר רעייז לָאז ת"ישה --
 .(טַײז רעבלעז רעד ףױא ,ןטרָאד) !ןעמענ

 ןלפ1
 טלעגניילק+- וצ םינָאניס ַא ,טלעגעקָא
 ,1920 ,ענליוו ,לַאווק םַײב ,יקסמָאטסַאב .ש)
 .(א 1
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 ַא ,(זיצקַא :ץרוק ךיא) טלעגזיצקַא
 :תואקשמ עפרַאש ףױא לָאצּפָא הכולמ
 ןדעי קסירב ןייק ןקישנַײרַא רע טגעלֿפ
 רעלכַײּפש ןיא ןוא טלעגזיצקַא סָאד שדוח
 ןוא רעּפוק טימ קעז עסיורג ןייטש ןגעלֿפ
 רָאּפ ַא טימ ןריֿפּפָא םוצ טלעגרעבליז+-
 ;תונוררכז ענַײמ ,קיטָאק לאקזחי) דרעֿפ
 ןֿפױק ;(121 ,לייט רעטשרע ,ג"ערת ,עשרַאװ
 ןעמ ףרַאד ,ןֿפנָארב סָאמ רעסיורג ַא ןיא
 עסיורג ַא טלעגזיצקַא ןגָארטנַײרַא ךיוא
 רעווש ןעוועג סע זיא לָאמ טֿפָא ןוא ,עמוס
 .(127,טרָאד)

1 
 רנייא ןעװ :הכָאלמ-רכֹוש ,טלעגטעברַא
 טאה רע זד ,ןוקית יפל ןָאט הארתה טעװ
 ררדננא ןוא ץירּפה ןמ קיטאדאז ןמוניג
 טעברא ןֿפױק רַאֿפ טרעו ןוא ןעמוק טרעוו
 טעװ ןוא הארתה לע ןמענ ףױא רדא
 ןוֿפ טינ סיױו רע זד ןייז םרחב לבקמ



 טלעג-רעטעברַא

 רבא סנקמ רוטּפ רע זיא הארתה ןייק

 םעד ןובעג קעװא טראפ רע זומ םיחוור

 שמשה םאבו .ןָאטיג הארתה טָאה שאוו

 הארתה םיא טאה רע זד ,ןגאז םרחב טעװ

 ןוא ןיבעג קעװא םיחוור רע זומ אד ןאטיג

 סנקוי םגו ןענעכערוצ טינ טלעגטעברא

 -עד עשידיא ראפ רעטעלב) ןוקיתה יפל

 'מונ ,קימָאנָאקע ןוא קיטסיטאטס ,עיפארגאמ

 דוד ;(42 'מונ ןביוא ןעז .בל ןמיס ,/6 5

 רעדמעה ץוט עבלַאה ַא טכַארבעג ריא ...טָאה

 ןעמונעג יז טָאה ןעמעלַא ַײב ;ןעײנֿפױא

 -טעברַא דמעה ַא רַאֿפ סעקעּפָאק קיצֿפוֿפ

 עסינמייהעג איד ,ןנאמרעקעב .ש) טלעג

 ריא טָאה דוד ;(47 ,1885 ,סעדַא ,סעדָא ןּופ

 רעד רַאֿפ ןוא טעברַא ןבעגעג לָאמ עלַא

 ַא ןעמונעג קידנעטש טָאה יז סָאװ ,ךַאז

 -עג ריא רע טָאה ,טלעגטעברַא לברעק

 ,(48 ,ןטרָאד) ליֿפ ױזַא לָאמ סקעז טלָאצ

 ...הכָאלמ - רכׂש;) א/266 .,שאוהי - קַאוויּפס

 .?טלעגטעברא
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 ןוֿפ טמוק סָאװ ,טלעג ,טלעג"רעטעברַא

 ַא ,סטרעוורָאֿפ רעד ןעוו :סַאלק-רעטעברַא

 רַאֿפ ןרָאװעג טױבעגֿפױא זיא סָאװ גנוטַײצ

 -עגּפָא טלָאװ ,טלעגירעטעברַא שידִיי

 טלָאװ .,...סעיצולָאזער ערעדנַא טקורד

 טשינ רענגעק רעטסנסיברַאֿפ רעד וליֿפַא

 -לושַאב ַאזַא דנוב ןֿפױא ןֿפרַאװ טנָאקעג

 -ךַא עַײרפ ,יקסדורגָאװָאנ לאונמע) גנוקיד

 ,1955 ,1 ילוי ,קרָאי-וינ ,עמיטש רעטעב

 -ָארּפ-קירבַאֿפ עשיתורדּתסה עצנַאג יד 6

 !םעלבָארּפ רעסיורג ןייא ךָאד זיא עיצקוד

 "םידֿבוע תרבח, יד זַא ,סָאד טסייה סָאװ

 טנוֿפ ןָאילימ ַא ןַײרַא טקָארב ןוא טמענ

 וצ ףּתש ַא טרעװ ןוא טלעג-רעטעברַא

 -ונמע .רד) ?קירבַאֿפ רעשיטסילַאטיּפַאק  ַא

 -לּת ,לארשי תנידמ ןייק ווירב ,טַאּפ לא

 .(28 ,1955 .ֿביֿבא
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 סָאו תענעגײא סָאד ,טלעגטירטפורַא

 :טלעג - הריד - רקוע+- ,טלעגגָארטּפָא+-

 טעוו'ס רעוו ,(וװע510ק7מ6) דלעגטירטסיורַא

 טלעג -םוקנַײרַא

 ןֿפױקרַאֿפ ןוא טָאטש ןוֿפ ןעיצסױרַא ךיז

 רע ףרַאד ,(60נמס8!שס) טֿפַאשטריוװזיױה יד

 טרעדנוה עדעי ןוֿפ ןשָארג 15 ןבעגּפָא

 רעד רַאֿפ ןגעמרַאֿפ ץנַאג ןַײז ןוֿפ ןדליג

 ןטפירוש ,יקצַאש בקעי ר"ד) עקּבָארָאק

 ,ןילרעב ,קיטסיטַאטס ןוא קימָאנָאקע רַאפ

 ךיוא ןטרָאד ןעז .(13 ,א/86 ,1 'ב ,8

 .24 הרעה
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 ַא ןיא לָאצּפָא רעלעיצעּפס ַא ,טלעג"ןורָא

 םוקממ תמ איבמש ימ :ןורָא ןַא רַאֿפ הרֿבח

 ,הנלש ןתורבקה-תיב) ה"ב לע רובקל רחא

 פ"עא ,ןבעג טלעג-ורָא כ"ג הרבחל זומ

 הרבחהמ תונקת) ןוראב תמה טגנערב רע

 ,ב"קּת ,םַאדרעטסמַא ,םידסח תולמג השודק

 ךוא תועמ-ורָא :לָאמ ךס ַא .(מ 'יס

 .(תועמ-תונורַא

11 

 ןַא רַאֿפ תיּבה-לעּב םעד לָאצּפָא ,טלעגטרָא

 ומּכ ;ףױהקרַאמ ןיא לעטש ַא רעדָא טרָא

 טָאה למיה רעד יװ ױזַא :טלעגלעטש+-

 -מורַא ןיוש רע זיא ,ןעָאלב וצ ןבױהעגנָא

 ףיוא זיא סָאװ ,קרַאמ םעד ףיוא ןעגנַאגעג

 ףלָאװ רעזיב רעדליו ַא יו ,ףיוה ןַײז

 עמערָא יד ןשיװצ ןעגנַאגעגכרודַא רע זיא

 -עג:טעגרהעג יז טָאה ןוא סעקּפוקעשּפ

 סיֿפ עשירעיוּפ ענַײז טימ טָאה רע ,ןגָאלש

 ,עקשירטעּפ טימ סרעביוק ערעייז ןטערטעצ

 -ֿפױא ןבָאה ייז ןעוו ,...רעייא ,סעקלעביצ

 העש עבלַאה ןייא טלענטרָא ןַײז ןטלַאהעג

 ענעדלָאג סָאד) בהזה לגע ,ןרעטשנגרָאמ .א)

 .(118 ,11898) ,עשרַאװ ,(ּבלַאק
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 +  סָאװ עּבלעז סָאד ,טלעג"טירטנַײרַא

 ,42 ,(13) 6 'מונ ,יקצולס) :טלעגטירטנַײא

 1ט+10
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 -ניא- טימ ךהדונייה ,טלעגיזָאלנַײרַא

 ,6005,) 2/100 ,וָאקשטוטס ::טלעגטירט

 .?גנונױלַאב

181 

 סָאו ענעגײא סָאד ,טלעג"םוקנַײרַא



 טלעגמערָא

 זיא טלעג-םוקנַײרַא יד :טלעגמוקנַײא+-

 ;910.00 רָאי 45 זיב 40 ןוֿפ :רעטלע טול

 -סטירטנַײא+- 925.00 רָאי 50 זיב 45 ןוֿפ

 הרבח רעד ןָאפ ןאיצוטיטסנאק) טלעג

 -נירגעג ...ץיטאימעס ישנא םיחא תירּב

 -וינו ,1903 טסוגױא ןעט:16 ןעד טעד

 418 ,4 'טרַא ,8 ,1909 ,ןקרָאי
 פן

 טלעג טעווערָאהרַאֿפ רעווש ,טלעג (ע)מערָא

 ח"עב ןייא ה"ועב רע זיא :טַײלעמערָא ןוֿפ

 הלוכמ ץלַא זיא סָאד ,ןרָאװעג ןֿבוח לעבנו

 עלַא יד ,ןבילבעג טשינ רָאג זיא'ס ,ןרָאװעג

 ,ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ ןענַײז ןטלעג עמערָא

 ףבילבעג טשינ ןשָארג ַא יא רָאג זיא'ס

 טָאה'ס ,טנייװעג ךעבענ ןבָאה םינצבק יד

 ןרעֿפטנע וצ טַאהעג טשינ רענייק יז

 ,ענליו ,םיֿבתּכ עשידִי סלרעפ ףסו

 -עגנָא רעטּפַא רעד טָאה ;(2235 ,7

 דייר עטוג רעלדנעהנַײװ םעד טימ ןביוה

 ןוא ןבָאה תונמחר לָאז רע ,ןטעב וצ

 רחוס רעד ןוא ,טלעג עמערָא סָאד ןבעגּפָא

 ,טשינ ןוֿפ טסייוו רע ,טגָאז ןוא ּפָא טנקייל

 רעסיורג ןייא ױזַא ןיב ךיא ,שטַײטס יװ

 ַײרד ןָא ןעמעקַאל ךימ ךיא לעװ ,רחוס

 םיסנ) ?טלעג םערָא ךעלדנער טרעדנוה

 ןט19 טֿפלעה עטשרע ;ד"שח| ןיוו ,תואלפנו

 רָאװָאגירּפ רעד.. ןוש ןעק ;(130 ,?;ה"י

 טָאה ריא זַא ,טיוװק ַא רַאֿפ ןעניד ךַײא

 טלעגנ םערָא ןוֿפ ןזעועג הנהנ טינ הלילח

 טנַאה רעד רַאֿפ טינ ןיוש טָאה ריא ןוא

 טציא ;ןבָאה וצ ארומ רעמ סָאװ הּתע-תעל

 ייז ַײב בָאה ךיא יאמל ריא טײטשרַאֿפ

 רכומ ילעדנעמ) ?רָאװָאגירּפ ַא ןעמונעג

 עדנַאּב איד רעדָא עסקַאט איד ,םירפס

 ;40 ,ב"לרּת ,ענליו ,תֹובֹוט ילעּב-טָאטש

 -רַאּפ ערעדנַא ןַא ףיוא טייטש לָאמ עלַא

 /ןריטסיסקע טוט תולדג סָאד ןוא /עייט

 /,עַײנ םיטחוש ּפָארַא ןעמ טגנערב לַײװרעד

 -סיוא ןצירּפַאק ענַײז לו רעדעי ַא לַײװ

 עמערָא סָאד ןיוש טָאה ןעמ ...ןןריֿפ

 סע זַא קנעד ךיא /,טכַארבעגסױא טלעג

 ר"ב בוד לארשי) סערעטניא ַײברעד ָאד זיא

 טלעגמערָא 2 =

 ,6 ,גרעבמעל ,לארשי ןורכז רפס ,הדוהי

 ןיא ךָאנ זיא טנעה ערעייז ;(19 'רטס 9

 עמערָא עדמערֿפ ,טסײטשרַאֿפ !טולב

 ,לַאגעס .ט .פ) !טולב זיא סָאד ,טלעג

 ערעזנוא עקצידלָאג רעדָא הׂשעמה סלֹוע

 רעטשרע ,1882 .,עשרַאװ ,הּתהולמ עּביל

 ךיז טָאה ןײארַאֿפ ןכלעוו ןיא ;(77 ,לייהט

 ןרעצרַאֿפ לָאז ןעמ זַא ,טרעהעג סָאװ יװַא

 ,טצעי ןוא ...ןובשח ענָא טלענ םערָא

 ןעמונעגֿפױא ןרעדנַא ןַא ןיוש טָאה ןעמ זַא

 זיא ,רָאטישזירגניא סלַא טרָא ןַײז ףיוא

 ןקז ַא טסייה ןוא ליזַא ןיא ןבילבעג רע

 ןוא טסע ןוא םינקז עטכער יד רעטנוא

 סָאװ ,טלעג ןעמערָא םעד ןוֿפ טקנירט

 ,רּתנספ בקעי) ליזַא םעד רַאֿפ טנצבק ןעמ

 ,ן'רת--1889 ,טשערַאקוב ,תותרכז רפס

 ןעמ טָאה רָאי עקינײא טימ קירוצ 8

 ץעמערָא עכלָאז טימ ןטעבעגנַײא םיוק םיא

 ןוא ןעלמַאז םיא ַײב לָאז ןעמ רעטלעג

 -עגנָא ןטכַאדעג) טכעדיג רע טָאה טצעי

 לארשי) ןכוז וצ רעטלעג עכלָאז ךיוא ןעגנַאֿפ

 -עג איד רעדָא לארשי תונויער ,ןײטשנרָא

 רעד ;(00--59 ,1893 ,סַאי ,טלעו עטראאנ

 יד ַײב טָאה לוש רעד ןוֿפ שמש רעמערָא

 טשינ טָאה רע ,לבור ןצֿפוֿפ טכַאמעג הרעק

 -מײהַא טלעג לסיב סָאד טַאהעג טַײצ ןייק

 -רעד סע טָאה ,ןַײרַא בוטש ןיא ןגָארטוצ

 ַײב ,ןַײרַא שדוק-ןורָא ןיא ןטלַאהַאב עלַײװ

 יד ןעמונעגסיױרַא טָאה ןעמ יו ירדנילּכ

 -ערָא סָאד זיא ,שדוק-ןורָא ןוֿפ הרוּת-ירֿפס

 ןרָאװעג ןדנּוװשרַאֿפ שמש װוֿפ טלעג עמ

 ענעדלָאג סָאד) בהזה לגע ,ןרעטשנגרָאמ .א)

 -ידִיי רעד ;(68 ,1898} ,עשרַאװ ,(ּבלַאק

 יּפָא ןָאק רע ןעװ וליֿפַא שזרַאיװכעל רעש

 ליטש ןַאמערָא םעד ןוֿפ טלעג ןַײז ןעמענ

 טכוז ,ןסיו טשינ רענייק לָאז סע ,ןייש ןוא

 ןַײז וצ שיײֿבמ ןעלטימ ערענידרָא עלַא רע

 שידִיי ןעגנערבוצסיוא יבַא ....ןַאמערָא םעד

 ;(1112--111 ,ןטרָאד) טסיזמוא טלעג םערָא

 םערָא לסיב סָאד רע טָאה ןייועג טימ

 ןַא ןבילברַאֿפ ױױזַא ןוא טלײצעג טלעג

 -נייו שירעב) דירַאי ןכָאנ דִָיי רעקיטעמוא



 טלעג-עדנערַא

 .(25 ,1947 ,קרָאי-וינ ,עמעָאּפ ,עועייר ,ןייטש
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 -טריוו ַא ןטכַאּפ רַאֿפ םוכס ,טלעג"עדנערַא

 -ענרעטנוא ןַא רעדָא קעטנַאיַאמ ַא ,טֿפַאש

 רעטמיטשַאב ַא ףױא הסנֿכה סשל גנומ

 ףיוא דלַאב טָאה םוירָאטקעריד סָאד :טייצ

 יד טרינגיסַא אֿפוג ץנערעֿפנָאק רעד

 ןוא ץַאלּפ ַאזַא ןֿפױק וצ ףיוא עמוס עקיט

 םוקינכעט םעד םיא ןבעגקעװַא ןסָאלשַאב

 ךעלרעי 396 רַאֿפ עדנערַא עקיבא ףיוא

 ,דנַאל סָאד טסָאק סע סָאװ ,עמוס רעד ןוֿפ

 -מוא טרעװ אֿפוג םלעג-עדנערַא סָאד ןוא

 ַא סלַא םוקינכעט םעד קירוצ טרעקעג

 סערגנָאק 11 ,2 רַאלּוקריצ) עידנעּפיטס

 עמשטערק יד ;(12 ,1908} ,ענליוו ,רהָאי

 =ללה

 זַא ןוא ...ןדַיי ַא ןעגנידרַאֿפ ךיא לעװ

 רָאי עטשרע סָאד ןדִיי םַײב לעװ ךיא

 טעװ ,עמענ טשינ טלעג-עדנערַא ןייק

 ,קיטָאק לאקזחי) ןעוצ טוג ךימ ןיוש רע

 ;(145 ,11 ,ד"ערת ,עשרַאװ ,תונורכז ענַײמ

 ןַײז ,טַאהעג טנַײֿפ רע טָאה ןטקַארטנָאק

 ףרַאד ןעמ ;ןטיבעג טשינ רע טָאה טרָאװ

 וליֿפַא -- טלעג-עדנערא סָאד ןלָאצ רָאנ

 זייב ןיק ךיוא זיא ,טַײצ רעד ןיא טשינ

 יד ןגעלֿפ ץלַא סָאד ;(164 ,טרָאד) טשינ

 םעד ןוֿפ ןוא עדנערַא ןיא ןבעגקעװַא םיאבג

 עסיורג יד ןטלַאהעגסױא טלעגיעדנערַא

 טרעװ ,טלעג-עדנערַא ןוֿפ ... ַא"א לוש

 ןלָאצ ךיוא ןעמ ףרַאד ,טנָאמרעד טַײצ ַא

 ַא ןדליג 10) ל"ז א"רגה ןוֿפ הנמלַא רעד

 עטכיזשעג רעד רַאֿפ סקנפ ,יקסנול .ח) (ךָאװ

 ןוא המחלמ ןוֿפ ןרָאי יד ןיא ענלײװ ןוֿפ

 ;858 ,1922--ג"פרּת ,ענליו ,עיצַאּפוקָא

 זַא ,ןגָאז טזָאלעג םיא ץירּפ רעד טָאה

 -עדנערֿפ סָאד ןעגנערב טשינ טעװ רע םאב

 טלָאמעד זיב קידלוש זיא רע סָאװ ,טלעג

 ליֿפ ױזַא ןגירק רע טעװ ,טלָאמעד ןוא

 ןֿפרָאװעגנַײרַא ןוא ץימש ליֿפ ױזַא ןוא

 ,רעקַאר עשוהי) הסיֿפּת רעד ןיא ןרעװ

 ,ל"צז רעזדנַאס םייח 'ר קידצ רעזדנַאס רעד

 ,וירב ןלעיצעּפס ַא ןיא ;(26 ,ז"ּפרּת ,ןיוו

 טלעֿפַאב ,יקזלעב רעבַײרש םוצ טעדנעוועג

 טלעג-עדנערַא == 32 -=

 קנַאד ַא ןהשמ ןקירדוצסיוא גיניק רעד םיא

 סלַא ןוא טייקיטעט רערַאבטכורֿפ רעד רַאֿפ

 רע טרענעלקרַאֿפ טײקרַאבקנַאד ןוֿפ ןכייצ

 יע ר"ד) סכמ ןוֿפ טלעג-עדנערַא יד םיא

 ,ָאוװַיי ןוֿפ ןטפירשש עשירָאטסיה ,םולּבלעגניר

 יד ;(221 ,דנַאב רעטשרע ,1929 ,עשרַאװ

 רעד טימ טַאר ןקידנעטש ןוֿפ ץנערעֿפנָאק

 -ֿפױנוצ עקַאט ךיז זיא עיסימָאק-ץנַאניֿפ

 רעצעמע ּביוא זַא ,ןסָאלשַאב ןוא ןעמוקעג

 עטיור 7.000 ןבעג וצ ןַײז טיירג טעװ

 -עג םיא טימ לָאז ,טלעג-עדנערַא ןדליג

 לָאז טשינ ּביוא ,ךַאמּפָא ןַא ןרעוװ ןסָאלש

 ןטלַאװרַאֿפ לּפמעטש - םירֿפס םעד ןטימו

 ,םולּבלעגניר לאונמע ר"ד) אֿפוג עיסימָאק יד

 ןוא ךוב ןשידִיי ןופ עטכישעג רעד וצ

 טפלעה רעטיױוצ רעד ןיא ןלױפ ןיא קורד

 ַא 12 ,1926 .,ענליװ ,ה"י ןט18 ןופ

 טבַײרש שטיװָאסנָאװ יַאלָאקימ ץישטכַאילש

 טימ טקַארטנָאק ןקידתופּתושב ַא רעטנוא

 -נערַא ףיוא שזַארַאבז:ַײנ ןוֿפ םירֿפא ןדִיי ַא

 ןוֿפ רעֿפרעד (9) ןַײנ ןוא ףיה ַא ןריד

 טקַארטנָאק רעד ;יקשזַארַאבז רטָאיּפ טשריֿפ

 ןרַאדנערַא ייווצ יד ןוא רָאי ַײרד ףיוא זיא

 ןוֿפ טנעצָארּפ קיצֿפוֿפ ןמוזמ ןַײא ןלָאצ

 ןיא יקצַאש .|) טלעג-עדנערַא םעד

 ,1938 .,ענליוו ,ח"ּת תורזג ןוצ ריֿפנַײרַא

 טליײצרעד טרעװ ֿבוט-םש-לעב ןגעו 2

 -וצ טגעלֿפ רע זַא ,ט"שעבה-יחֿבש ןיא

 -רעד ןוא ןדִיי עכַײר ַײב טלעג ןעמענֿפױנ

 -ַיײז סָאװ ,ןרַאדנערַא עמערָא ןזיילסיוא טימ

 םיצירּפ יד ךרוד ןרָאװעג טריטסערַא ןענ

 ןלָאצַאב ןענָאק טשינ רַאֿפ רעציזַאבטוג

 -ידיי ,אקשורטעיּפ החמש) טלעג-עדנערַא

 ,לַאערטנָאמ ,עידעּפָאלקיצנע סקלָאפ עש

 ןוידּפ, רעטנוא ,523 ,דנַאב רעטייווצ ,3

 םעד ,טשינרָאג םיא ןיגרַאֿפ ךיא ;('םייובש

 רַאֿפ טלעג רצוא ַאזַא ,ןלאעמשי ,םדא-ארּפ

 לע ןוא רשוי יּפ לע ,הברדַא !לארׂשי-ץרא

 ןלָאצַאב זדנוא ךָאנ קרעט רעד ךיורב ןיד יּפ

 טנַײה ...לארׂשי-ץרא רַאֿפ טלעג-עדנערַא

 טלעג ןומטמ ַאזַא ךָאנ םיא טמוק סָאװרַאֿפ

 -ליב ןוא תונורכז ,ןָאזעניד בקעי) רַאֿפרעד



 טלעג-לסקיב-לארשי-ץרא

 .(68 ,רָאי ןָא ,עשרַאװ ,רעד
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 ױו ךהרניה ,טלעג"לסקיב"לארשייץרא
 וצ רָאנ ךיורב ןעמ :טלעג-עקשוּפ-יייא+-

 ייס ח"וא) ל"צז רֿפוס םתח ןוֿפ הצע יד ןגלָאֿפ

 ַײב ןטֿפערק ענַײז ךָאנ רעדעי ןוא (ד"ר

 ןוא עילימַאֿפ ןַײז ַײב רעדָא ,ןײלַא ךיז

 הליהק ןַײז ַײב ֿבר רעד רעדָא ,םיֿבורק

 ,רודה-לודג רעד רעדָא ,לילג ןַײז ןיא ןוא

 ןָאק ...הנידמ ןַײז ןיא ,ֿבר רעסיורג רעד

 -נייא ןַא רעבָא ווירב ַא זיולב ןקיש רעדעי

 טקישניה רע ּוװ ןעד וצ טרַאקטסָאּפ עכַאֿפ

 רעד טימ טלעג-לסקיב-לארׂשי-ץרא ןַײז

 ןיא זיב טינ ןעו סָאד ,(גנונערָאװ) הארתה

 ןעמיטשַאב ייז יו ,טַײצ רעד ןוא רעד

 ...ןסיורד ל"וח ןיא הרוּת-ןיד ַא ,ןדרעװ

 -עג ַא רעדָא ןקיש רעמ טשינ ייז ןדרעוו

 -י"א+ עלַא ףיא ןכַאמ ןגַאלשעב| גאלש

 ורמש סרטנוק ,רעגניזעלש .י-.ע) רעטלעג

 .(א/ב ,ס"רת ,םילשורי ,טפששמ
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 ןקילײה ןרַאֿפ הכימת ,טלעג"לארשייץרא

 זיא ,תורוד-רוד ,ןָא םינומדק ןוֿפ :דנַאל

 ןעוועג לארׂשי-ץרא ןיא בושִיי םעד ןֿפלעה

 .הוצמ רעסיורג רָאג ַא רַאֿפ טנכעררַאֿפ

 ַאטירַאגרַאמ סוינָאטנַא דמושמ רעד ןיוש

 ,די-תנּתמ גהנמ םעד 1530 ןיא טגנערב

 ךס ַא ןופ ןעמַאטש זומ סָאװ ,גהנמ ַא

 םעד ,רָאי ַא לָאמ יירד :'רעירפ ןרָאי

 ,תרצע-ינימש ןוא תועוֿבש ,חסּפ גָאט ןטכַא

 תולהק עשישטַײד ןיא גהנמ ַא ןעוועג זיא

 ןלעיצעּפס ַא הרוּתה-תאירק ךָאנ ןכַאמ וצ

 ףיא "ודי-תנּתמ ןּתיש רוֿבעב; ךרבש-ימ

 ןעמ טנעייל געט יד ןיא לַײװ ,לארׂשי-ץרא

 -רַאמ ."ודי-תנּתמּכ שיא; האר השרּפ ןיא

 -עווטעי זַא ,ןבעגוצנָא וליֿפא סייוו ַאטירַאג

 ַײרד עצנַאג ןַײז רדנמ טגעלֿפ דִי רעד

 םילשורי ןיא ןדִיי עמערָא יד רַאֿפ גינעֿפ

 רַאֿפ אצוי רע זיא טימרעד זַא ,טניימעג ןוא

 עזעידיי ,טעזלע הדוהי) ."ודי תנּתמּכ;

 ,(52--51 ,2 'מונ ,אשו 'ב ,1956 ,ךַארּפש

 ןקיטעטשַאב רעטעּפש רָאי קיצכעז ַא ןיא

 טלעג-לארשי-ץרא 224 ;

 טָא .רעכיב-םיגהנמ עשידַיי יד דייר ענַײז

 :גהנמ םעד ןגעוו ייז ןיא ןענעייל רימ סָאװ

 ,הרטפה איד טוה טגזיג ןמ םעד ךונ 'נוא;

 'בא לוש רעד ןיא בושח רעד טיג אז

 זאד 'נוא .? ךריבש ימ ןייא סֿכילטיא טֿכמ

 טריוהיג טלעג בלעז זאד .די תנתמ טשייה

 לוז 'תי ארוב רעד .לארשי ץרא יינע ןעד

 ןלוז שע רימ ןזאד ןייז הכוז ןזול זנוא

 םוצ רימ ןעו טרבלעז םילשורי ןיא ןבעג

 ; ן"ש ,עיצענעוו ,םיגהנמ) ."ןדרעוו ןיג לגר

 ןוֿפ סעבַאגסױא עקידרעטעּפש עלַא ןיא

 טכַארבעג טרעוו רעכיב-םיגהנמ עשידיי

 םעד טימ טעמּכ ןוא די-תנּתמ גהנמ רעד

 -ַאב ןטַאטיצ עטכַארבעג יד .טסקעט ןבלעז

 טא זַא .,גנוקרעמַאב סטעזלע ןקיטעטש

 ,ןטרָאד) די-תנתמ ןסייהעג טָאה גָאט רעד

 -ער ,לארשי תדובע רודיס סרעב ןיא 1

 ךָאנ רימ ןעניֿפעג ,223 ,ח"כרת ,םייהלעד

 להקל ךרבש ימ; :ןעמָאנ ןרעכעלרעַײֿפ ַא

 ױזַא ןוא .'די תנתמ לש ןֿבוט-םויב| ט'יב

 ןיא טקורדעג ןעמ טָאה ,1916 יװ טעּפש

 טַאלב ןלעיצעּפס ַא ףיוא ןיימד טרוֿפקנַארֿפ

 תנתמ לש בוט םויב ךרבש ימ תלפת;

 ךרבש ימ םעד ךיוא ןוא להק רַאֿפ "די

 םייונש ןוא תוֿפסוה עניילק טימ םידיחי רַאֿפ

 טָאה םַאדרעטסמַא ןיא .(עלימיסקַאֿפ ןעז)

 -תחמׂש ךיוא ןרדנש וצ ןעוועג ֿבייחמ ןעמ

 םימיב ןכו/ :לארׂשי:ץרא רַאֿפ הרוּת

 כ"ג םיֿביוחמ הרותל םילוע ולא םיארונה

 הרות תחמשו די תנתמב .הקדצל רודנל

 תונקת) ,"לארשי ץראל ןכ םג רדנל םיֿבייח

 ,םדרטשמאב רשא שדוק להקד הליהקה

 םעד ץוחַא .(אס 'יס ,ז"צת ,םדרטשמא

 ןבָאה ,די-תנּתמ גהנמ ןשיעּפָארײא-ֿברעמ

 ןדנָאֿפ טריטסיסקע לארׂשי תוצוֿפּת לכב

 -מַאז עלעיצעּפס טימ ,דנַאל ןקיליײה ןרַאֿפ

 טָאה השודקה-ץרא יכרצב םיקסוע יד .רעל

 ןוֿפ ."לארשי:ץרא-יאבג, טלטיטַאב ןעמ

 הכוז םינבר עסיורג לייט ַא ןבָאה ןָא ה"לש

 -ץרא:אישנ, ןֿפורעג ןרעװ וצ ןעװעג

 -נָא ןבָאה ןעלטיט עקידוֿבכב יד ."לארשי

 ,טייצ רעזדנוא וצ טרַאה זיב ןטלַאהעג
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 טלעג-לארשי-ץרא

 יד .םייבר עשידיסח ליײט ַא ייב ֿבור'ס

 -יברַאֿפ רעייז ןיא עקַאט ןבָאה םיליּכשמ

 ןוא םייבר עשידיסח יד ןגעק ףמַאק ןטרעט

 ןטמַא-י'א יד טצונעגסיוא ןֿפױה ערעייז

 ןוא ןֿפָא ןבָאה ןוא "ןדַיי עטוג, יד ןוֿפ

 םיאיׂשנו םיאבג יד זַא ,טקידלושַאב טֿפָא

 סָאד ןצונרַאֿפ ןוא תוחילשב לעומ ןענַײז

 יװ ,ןקעווצ ענעגייא רַאֿפ טלעג-לארׂשי-ץרא

 ,םינינע ערעדנַא ןשיװצ ,סָאד ןעעז רימ

 :םירוקמ עטכַארבעג רעטַײװ ייר ַא ןופ

 ןוא ןַײז וצ לױֿפ טשינ םשה ןעמל רָאנ

 ןֿפרַאד טסעװ וד סָאװ ןוא ,ןגיילוצּפָא טשינ

 םעד ןוֿפ ןעמענ וד טסלָאז ,טלעג וצרעד

 ריאמ 'ר ןוֿפ רעדָא טלענ-לארׂשי-ץרא
 וצ ָאד ןעמ טָאה סָאװ .סעקשוּפ סנה לעב

 ערעסערג ןייק יאדוַא ףרַאד ןעמ ,ןסעומש

 ףעװעטַאר וצ ןשטנעמ ליֿפ ױזַא יו ,הוצמ

 ,1937 ,ענליוו ,םיֿבתּכ עשידִיי סלרעפ ףסוי)

 'ר זַא ,עידומ ריד ןיב ךיא ;(ט ווירב 4

 -עג קירוצ םולשב לזמל זיא סירֿפוש בייל

 לארׂשי-ץרא טָאה ןוא געוו םעד ןוֿפ ןעמוק

 טכַארבעג סנה לעב ריאמ 'ר ןוא רעטלעג

 ןוא ;(זמ ווירב ,74 ,טרָאד) ןםי ַא| םַאי ַא

 םיאבג יד ןעמוקעגנָא ןענַײז ךָאװ ענעי יװ

 'ר ןוֿפ ןוא רעטלעג-לארׂשי-ץירא יד ןוֿפ

 ,טעטש עלַא יד סיוא סעקשוּפ סנה לעב ריאמ

 רימ ךיא בָאה ,ןבעל לָאז ןיבר םוצ ןרעק סָאװ

 ןיבר םעד טימ טַײצ זיא טציא :טכַארטעג

 ןסעומש וצ סערעטניא םעד ןוֿפ ןבעל לָאז

 ;(ע ווירב ,111 :ךיוא ;ּפ ווירב ,126 ,טרָאד)

 ךַײא ךיא ןלעוװ} רעוװ ,רעהַא טמוק ונ

 ןוֿפ תוכז רעד ,ךרמשיו ךכרבי :ןשטנעב

 -ײב ךַײא לָאז טלענ-לארׂשי-ץרא םעד

 ןיא קיטשרעטַאעט ַא|) !ןמאו ןמא ,ןייטש

 ,(01826) ה"י ןט19 בױהנָא ןוֿפ דייֿבתּכ

 -ןיוועל ,ןףוס רעד טלעפ ;66 זיב 2 ז ןוֿפ

 ןמחנ 'ר ,רֶע ;(55 'ז ,359 'מונ עיצקעלָאק

 ןכַאמ טפרַאדַאב ךיוא טָאה ,{רעװַאלסַארבו

 ןוא ןרעקסילַאק} ןעמהרבא 'ר ןשיוװצ םולש

 ַא טריֿפעג ןבָאה סָאװ ,ידַאלמ ֿבר םעד

 -לארשי:ץרא יד רעביא תקולחמ עֿפרַאש

 -ַאלסַארב ןמחנ 'ר ,ןילטייצ ללה) רעטלעג

 טלעג-לארשי-ץרא

 ,קרָאי וינ ,עילָאדָאּפ ןוֿפ רעעז רעד רעוו

 םעד ןיא טבַײרש קחצי-יול 'ר ;(153 ,21

 -עג טָאה ןעמ סָאװ ,טלעג סָאד זַא ,ווירב

 -רעביא ןעמ ףרַאד ,וװעליהָאמ ןיא טלמַאז

 ...רעלָאּפמַאי ףסוי 'ר ןוֿפ חלושמ םוצ ןבעג

 -רַאֿפ רימ ןענָאק טנעמוקָאד רעזדנוא ןוֿפ

 ,רעלָאּפמַאי עלעסָאי 'ר ןוֿפ ווירב ַא ןייטש

 חלושמ ַא ףיוא ץילממ זיא רע ןכלעוו ןיא

 ףורֿפױא ןַא .. טלעג -לארׂשי - ץרא ןוֿפ

 רַאֿפ טרעלקרעד סָאװ ,הֿפוקּת רענעי ןוֿפ

 - לארׂשי - ץרא ןצונרַאֿפ וצ לודג רוסיא ןַא

 .השודקבש -רֿבד רעדנַא ןַא ףױא טלעג

 ןיא 1750 ןיא זַא ,זיא טנַאסערעטניא . ..

 'ר ֿבר רעלָאּפמַאי רעקיטלָאמעד רעד

 -ץרא יד ןוֿפ יאבג ןעװעג אדנל לאקזחי

 עשוהי םהרֿבַא ר"דד רעטלעג-לארׂשי

 ,1952 .,קרָאיײוינ ,רעטעלב ָאויי ,לשעה

 'ר ןוֿפ ווירב ַַאש ,129--127 ,26 דנַאב

 ןגעו 1801 ןוֿפ רעוװעשטידרַאב קחצי-יול

 -ץרא .,םיתובר ;'ירעטלעג-לארׂשי-ץרא

 ןיק ןקישקעװַא ןעמ זןומ טלעגלארׂשי

 גערֿפ א... טָאה לכימ... לארׂשייץרא

 ץעגרע וטסָאה ,רוחב וד ,רָאנ גָאז :ןוטעג

 -ַאֹּפ ַא ףיוא רעדָא ,רעטסייר ַא ,לכיב ַא

 -ֿפױנוצ טסָאה וד ליֿפױו ןבירשרַאֿפ ריּפ

 לארׂשיו) ? טלעג-לארׂשי-ץרא. . . ןעמונעג

 ,גיצּפַײלװ ,?כיטנירעטשש סָאד ,ןדלעֿפנסקַא

 זיא יבר רע{? רוגעדַאןס רעד ;(1140 ,1

 ןושאר יאבג ןרָאי טימ טַײצ ַא ןזעװעג

 ץנַאג ןוֿפ טלעג-לארׂשי-ץרא םעד רעביא

 רעד לקינייא רעציניל סָאד ןוא דנַאלסור

 רעד ...ןטלעג יד ןוֿפ חלושמ רעטשרע

 יד !עֿפ :ןוטעג גָאז ַא םיא טָאה יבר

 ריא ,ֿבנג ַא טנעז ריא זַא ,טגָאז טלעװ

 -ברעק טנזיױט סקעז ןבילקעגנָא ןיוש טָאה

 טָאה ָאד טָא !טלעג-לארׂשי-ץרא ןוֿפ ךעל

 -תוזע םעד ןזיװעגסױרַא לקינייא ןַײמ סע

 -ַאּפ ןייק ךַײלג ןרָאֿפעגקעװַא זיא ...םינּפ

 טָאה ןוא טעטימָאק ןשידִיי םעד וצ זיר

 ןוא ןהֹּכ טרעבלַא 'ה רַאֿפ ןזיװַאב טרָאד

 יבר רעד יװַא יװ ,טַײל עסיורג ערעדנַא

 -ץרא עצנַאג סָאד טעװעבַארַאב טָאה



 טלעג-לארשי-ץרא

 -קעװַא רע זיא זירַאּפ ןוֿפ ...טלעג-לארׂשי

 טָאה ןוא גרובסרעטעּפ ןייק ךַײלג ןֿפָאלעג

 -יציֿפמ הרֿבח רעד טימ טדערעג טרָאד

 עלַא ךָאנ ןזיועגסיוא טָאה ןוא הלּכׂשה

 טנקיײלרַאֿפ טָאה יבר רעד זַא ,תונובשח

 -ץרא ךעלברעק טנזױט קיסַײרד רשֿפא

 ךיוא ןעמ טָאה ןיבר םעד ...טלעג-לארׂשי

 טשרע ןעמ טעז .,יאבג סיוא טכַאמעג

 טנַײה טכַאמ טלעג-לארׂשי-ץרא זַא ,סױרַא

 ןיצק ילע) ...רעִירֿפ יו ליֿפ ױזַא לָאמ ייווצ

 -יױּפ סָאד ,ןיקצעניל לאוי-קחצי) ילואיקחצה

 --135 ,1868--ח"כרּת ,סעדַא ,לעגנוי עשיל

 חלושמ ַא דִיי-לארׂשי-ץרא ַא ,החמׂש יר 7

 ונ :...ןַײז וצ ףסאמ םלעג-לארׂשי-ץרא

 רָאֿפ ךיא זַא ,ךרבתי םשה זיא טביױלעג

 ןַײמ בָאה ךיא ,ןלױּפ ןוֿפ קירוצ ןיוש

 ,ןעוועג אלממ טוג ץנַאג םשה ךורב תוחילש

 -לארׂשי-ץרא לסיב ןייש ַא םייהַא ריֿפ ךיא

 רעמ וליֿפַא ןעמ טָאה סנטַײצרַאֿפ ,טלעג

 טגָאז יו ,רעבָא זיא סע .,טריֿפעגסױרַא

 ערעדנַא -- ןטַײצ ערעדנַא ,סעּפע ןעמ

 ןדַיי-לארׂשי-ץרא יד ןענַײז טלָאמעד ,ןטַײל

 םינבר עשיליוּפ יד ןוא םידמול ןעוועג ֿבורל

 ֿבורל ךיוא םיּתב-ילעב ערעייז ןוא םינואג

 יד רַאֿפ עקַאט ןעמ טָאה .,הרוּת-ידמול

 ,טגלָאֿפעג ייז ןוא טַאהעג ץרא-ךרד םינבר

 ךמוּת ןדִיילארׂשי-ץרא יד לָאז ןעמ זַא

 עטנרעלעגסיוא ןענַײז ר"הועב טנַײה ,ןַײז

 טעמּכ ןענעק סָאװ ,סעלָאקש יד ןיא םינבר

 -לעּב-טָאטש יד ,טינ ארמג עטושּפ ןייק

 רָאנ ןכַאל סָאװ ,ענעריויעגֿפױא ךעלתיּבה

 -ץרא ןיא זדנוא ַײב ןוא ,ארמג רעד סיוא

 רעקינייוו לָאמ עלַא ךיוא ןרעוװ לארׂשי

 -לארׂשי-ץרא טנַײה זיא רעבירעד ,םידמול

 -לַאֿפ שירעב-לאוי|) רעקינייו ךיוא טלעג

 ,רימָאטישז ,ןירעגניז איד עלחר ,{שטיװָאק

 עשיטָאטש יד ךיז ןעמעש ;(15--13 ,8

 -ץרא קינייו םיקידצ יד רַאֿפ םיתב-ילעּב

 ערעזדנוא ןוא ןקיש וצ טלעגילארׂשי

 ןרָאֿפוצמורַא ךיוא ןרָאּפשרַאֿפ םיחלושמ

 ןכַאמ וצ תואצוה עסיורג ןוא ריעל ריעמ

 ,ןגָאז עטרעלקעגֿפױא עקיטנַײה יד םגה --

 טלעג-לארשי-ץרא 5 =

 םיקידצ יד זַא ,טדערעג ליומ ןַײמ טימ טינ

 טלעג-לארׂשי:ץרא םעד ןוֿפ ךיז ןעמענ

 טײהרעליטש קלח ןטסערג םעד  ּפָארַא

 ךס ַא ןוֿפ יאבג ַא זיא רע ;(15 ,טרָאד)

 -תישילש+  ךיז טניֿפעג םיא ַײב ,תורֿבח

 ,טלעג-לארׂשי-ץרא ,טלעג-תומלוע+- ,טלעג

 -ילּכ רעצנַאג ַא זיא רע ,טלעג ךָאנ ןוא ךָאנ

 ,עסקַאט איד ,םירפס-רכומ ילעדנעמ) שדוק

 רעדָא דנַאל ןדעי ןיא ;(50 ,1872 .,ענליוו

 -למַאז םידוהי ןבָאה עּפָארײא ןיא ץניוװָארּפ

 ,ןעלמַאז וצ טלענ-לארׂשי-ץרא רַאֿפ ןסקיב

 עטלייועג ןעניא ןוֿפ יד ןַא סע ןקיש יז

 טנענ רעײטשרָאֿפ יד ,ק"הא ןיא רעײטשרָאֿפ

 גנוטלַאװרַאֿפ עטנַאנעגָאז יד ,םינוממ ןַאמ

 רפס ,ןאמרעב ןועמש) ללוּכ ןַאמ טנענ

 -ייה םיא גנוביירשעב עזייר ,ןועמש תועסמ

 ;(255--254 ,1879 ,עקָארק ,דנאל ןעגיל

 -ץרא ענק עקירעמַא ןוא דנַאלגנע סָאד

 -ַײל עקיניא ןוא ןעלמַאז רעטלענ-לארׂשי

 טרָאד עבלעז ,ןקישניה עטימ רעריא ןוֿפ עט

 סיוא טשינ סיוכרוד זיא ,ןטלַאהוצסיוא

 -עג ןבָאה ריוו ;(256 ,טרָאד) טייקיזָאלצרעה

 סלַא אקירעמַא ןזיירעב עטייל סאד טרעה

 טלעג ןטקעלָאק ןוא לארׂשי-ץרא ןוֿפ םיחולש

 רָאֿפ ןגייצ ןוא ,לארׂשי-ץרא ןוֿפ ןעמָאנ םיא

 ריו ןענַײז םורַאד ,רעכיב עטלַא עשלַאֿפ

 רונ זיא אקירעמַא ןיא סאד עידומ טימריה

 ֿברה טלעגילארׂשי-ץרא ןוֿפ חולש ןייא

 סָאד ןעלמַאז ערעדנַא עלַא ןוא ,ןיקטָאנ ןתנ 'ר

 לארׂשי-ץרא ריֿפ טינ ןוא ךיז ריֿפ רונ טלעג

 ,ז"לרת טבש בי ,קרָאױנ ,ןעטעזַאג עשידוי)

 -רעטסמַא ןיא ;'(/ ,57 'מונ ,'גרָאי רעט2

 סָאװ ,לארׂשיב םאו ריע עטלַא יד ,םַאד

 םִא לארׂשיץרא וצ טָאה ןעמונעג ךיז

 ללוכ םעד ןטלַאװרַאֿפ ייז -- ןטשרע רעלַא

 יײז ...(דנַאלשטַײד טימ דנַאלָאה) ד"וה

 י"א רַאֿפ (עטימָאק) דעװ ןגייא ריא ןבָאה

 ...טֿפַאשעגּפָא םינוממ יד ןבָאה ייז ןוא

 ןעמוק סע ןוא (טנעגַא) חיגשמ ַא ןבָאה

 םיחלושמ רָאנ ןרעװ סע .,םיחיגשמ ךיוא

 לַײװ ,י"א ןוֿפ טשינ ,טרָאד ןוֿפ טכַאמעג

 ןטסָאק י"א ןוֿפ םיחלושמ יד ,סייוו ןעמ



 טלעג-לארשי-ץרא

 ךיז רַאֿפ רעמ ןצונ רעדָא ...ןזעפש רעמ טַײװ

 יז ןקיש םורעד ,ללוכ םעד רַאֿפ יװ סלַא

 םורַא סא םַאדרעטסמַא ןוֿפ ןילַא רָאנ

 וצ טלעג-י'א סָאד םוא טַײל ערַאבגױט

 עלַא ַײרֿפ טרעוו ןובשח רעד ןוא ,ןרעמרַאֿפ

 -גיזעלש .י-.ע) טקורדעגּפָא םישדח ַײרד

 ,םילשורי ,טפשמ ורמש סרטנק  ,רעג

 ךיא :יבר רעד טגָאז ;(א/גמ--ב/במ ,ס"רת

 טגָאז :טסעומשעג ריד טימ סעּפע ךָאנ בָאה

 טלעג-לארׂשיץרא םעד ןוֿפ רשֿפא :יז

 ,1902 ,גרעבמעל ,בייו ןיא ןאמ ןיפ השעמ)

 םייבר עלַא טימ ,ןיבר} ,ךַײא קנַאד ַא ;{41

 טכַאמ ריא סָאװ ,הלודג ןוא ערע רעד רַאֿפ

 ןוא םיתֿפומ ערעַײא טימ םוטנדִיי םעד

 רעייז רַאֿפ יז קנַאד ַא ...םיֿבוט םיׂשעמ

 תעב טלעג-לארׂשי-ץרא סָאד ןעװעבַארַאב

 ילאוקחצאה ןיצק-ילע) תוללוּכה-תואבג ןַײז

 ,לעגנּויי עשידיסח סאד ןיקצעניל .יי.נ

 רָאי בלַאה ַא ןיא ;(188 ,,1909 ,ענליוו

 רע זיא גנוניורק סלמהרֿבא 'ר ךָאנ םורַא

 ךָאנ םידיסח ענַײז וצ ןרָאֿפעגמורַא ןיילַא

 עניימ ,קיטָאק לאקזחי) טלעג-לארׂשי-ץרא

 ןעמ ;(261 ,| לייט ,1913 ,עשרַאװ ,תונורכז

 סניבר םעד ןיא עיזיווער ַא טכַאמעג טָאה

 -טסעק ןוא סענַאדָאמעשט ענַײז ןיא ,ןכַאז

 ףניֿפ טנזיוט ייווצ ןגעלעג זיא סע ּוװ ,ךעל

 טימ טלעג-לארׂשי-ץ'רא לבור טרעדנוה

 -ץרא ןוֿפ ווירב טימ ,תונובשח טימ ,רעכיב

 טעמתחרַאֿפ ץלַא ןעמ טָאה ,וװ"זַאא לארׂשי

 ןריֿפקעװַא ןסייהעג רע טָאה ןיבר םעד ןוא

 לסָאי ;(264 ,ןטרָאד) עמרוט ןיא קסירב ןייק

 טָאה ןעמ ןוא ריּפַאּפ סָאד טכַארבעג טָאה

 טָאה ןָא טלָאמעד ןוֿפ ;ןיבר םעד טַײרֿפַאב

 ןבַײלק וצ ןיילַא ןרָאֿפ וצ טרעהעגֿפױא רע

 םיא טָאטשנַא רָאנ ,טלעגילארׂשי-ץרא

 ---264 ,ןטרָאד) םיחלושמ ןרָאֿפמורַא ןגעלֿפ

 ןטַאנָאמ ןַײנ-טכַא טגעלֿפ לאקזחי 'ר 5

 ךָאנ ללוּכ רעמינָאלס ןוֿפ ןרָאֿפמוא רָאי ןיא

 טַײצ עקירעביא יד ןוא טלעג-לארׂשי-ץרא

 ,קיטָאק לאקזחי) ןיבר םַײב ןסעזעג רע זיא

 ;(35 ,1914 ,לייט רעטייווצ ,תונורכז עניימ

 -יאבג רעד ןעוװעג זיא ןעזָאר עיטָאמ 'ר

 טלעג-לארשי-ץרא יקפ

 טעטלַאװרַאֿפ טָאה רע ,ןיבר םענוֿפ הקדצ

 רע ...הקדצ-ףיה רעד ןוֿפ םינינע עלַא

 ללוּכ םענוֿפ רעריֿפ רעד ןעװעג ךיוא זיא

 זיא ל"ז יבר רעד ןכלעװ רעביא ןילָאװ

 ןבָאה סע ןכלעוו רעטנוא ,איׂשנ רעד ןעוועג

 -ַאס םעד ּוװ ,טעטש עלַא טקינײארַאֿפ ךיז

 ףעװעג סיורג זיא העּפשה סניבר רערוגעד

 ןקיזָאד םעד ןוֿפ ןעמָאנ רעקיטכיר רעד

 -ַאס רעד; ןַײז טֿפרַאדַאב תמאב טָאה ללוּכ

 ךיוא ןוא הסנכה יד לַײװ ,'ללוּכ רערוגעד

 ךעלסילשסיוא טעמּכ ןעוועג זיא האצוה יד

 םעד ןוֿפ ;םידיסח רערוגעדַאס וצ ןוא ןוֿפ

 עיטָאמ 'ר זיא טלעג-לארׂשי-ץרא ןקיזָאד

 ם'ופ .ןבא קחצי) רעריסַאק רעד ןעוועג

 קחצי 'ר ;(223 ,1922 ,ןילקורב ,ףיוה ס'ןיבר

 עטסֿבושח יד ןוֿפ רענייא זיא טרָאּפָאּפַאר

 -ץרא ןוֿפ רבזג ַא ,עשרַאװ ןיא ןשטנעמ

 רעד ,ןַאמסקילג גילעז סחניּפ טלעג-לארׂשי

 -ייווצ ,ט"צרּת ,וָאקירטעיּפ ...יּבר רעקצָאק

 ךיז ןבָאה ןדִיי עַײנ לגָאּפש ;(97 ,לייט רעט

 -לארׂשי-ץרא ןדִיי ,וװָאקירטעיּפ ןיא ןזיװַאב

 וצ ןעמוקעג ייז ןענייז סָאד ...םיחלושמ

 יד ןוֿפ ןובשחו-ןיד ןבעגּפָא ןעלטָאמ 'ר

 ךיוא יװ רעטלעג -לארׂשי-ץרא עטלמַאזעג

 'ר ןוֿפ סעקשוּפ יד ןיא רעטלעג יד ןוֿפ

 ךיז טָאה ץיוורוה לטָאמ 'ר ,סנה-לעב ריאמ

 רע ןיהּוװ ,עלעכיב ןיילק ַײנ ַא טֿפױקעג

 תוֿביּת-ישאר עשידמול טימ ןבירשרַאֿפ טָאה

 ...טלעגילארׂשי:ץרא ןוֿפ תונובשח יד

 םענעביוהעג ַא ןיא ץיוורוה לטָאמ 'ר טָאה

 'ר וצ ןבירשעג שדוק-ןושל ןשילביב

 טקישעג טָאה רע סָאװ ןגעוו ...ןעלעישוהי

 רעכלעוו ,ןדִיי ןצרַאװש ןדמערֿפ םעד ...

 רענייא טרעַײנ ,ןכדש ןייק טינ עֿבטב זיא

 טלעג-לארׂשי-ץרא ןוֿפ םיחלושמ יד ןוֿפ

 טייווצ ,1946 ,קרָאי-וינ ,ןליופ ,קנורט .י-,י)

 -וקעג זיא םיאנּת יד ףיוא ;(63--62 ,ךוב

 ןכדש ןטימ ןיילַא ץיוורוה לטָאמ 'ר ןעמ

 םעד רעטלַאהכוב ןוא שמשמ ןַײז טימ ןוא

 ,עכױה עכעלטע ךָאנ טימ ןוא ןדמל ןדליוו

 םיחלושמ ,ןדִיי עקידנגַײװש ןוא עלעקנוט

 ןיא ;(65 ,טרָאד) טלעגילארׂשי-ץרא ןוֿפ



 טלעג-לארשי-ץרא

 'ר רעד ןעמוקעגנַײרַא ןעלריאמ 'ר וצ

 ,טלעג-לארׂשי-ץרא ןוֿפ הקדצ-יאבג ,לכעמ

 ןַא ,וטסייו :טגָאזעג לריאמ 'ר םיא טָאה

 'ר יחבש) ?טשטנעבעג בַײװ ןַײד בָאה ךיא

 ךילטרעוו ןוא םירמאמ תוישעמ ...ריאמ

 ,םילשורי ,רענאלשימירּפ לריאמ 'ר . ..ןופ

 סקיציא םייח טָאה תוטורּפ יד ;(א/י ,ח"שּת

 ןוא ,עלעקשוּפ רעדנוזַאב ַא ןיא ןטלַאהעג

 -רַאֿפ םעד ןיא ןעוועג זיא עלעקשוּפ סָאד

 -רַאֿפ םעד ןיא טָא .לטסעקשיט םענעסָאלש

 -נַאג ַא ןעועג זיא לטסעקשיט םענעסָאלש

 זיא לטסעקשיט םענעי ןיא ...רצוא רעצ

 -לארׂשי-ץרא רַאֿפ עקשוּפ ַא ןעוועג ךיוא

 ,לטעטש ַא ןופ עטכישעג ַא ,ץעדָארָאה) טלעג

 ,שָאוהייקַאװיּפס .(ב/116 ,ט"שת ,קרָאי וינ
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 -סייר-תוֿבדנ רעגרעבנערינ יד ןיא ,לשמל ןעז 1

 -נא ןשיװצ טרעװ טרָאד .1392 1373 ןוֿפ סרעט

 ,שדקה .ּת"ּת ,טכיל רַאֿפ יװ תוֿבדנו םירדנ ערעד

 ךיוא טנָאמרעד טֿפָא ץנַאג ,םייחה:-תיב ,עקנַארק

 521464-56064, 2226 157461111626 26- .םילשורי ליפ רַאֿפ

 עס1;;זאמא ןוז, גאטזםס6:8 גת 46 0264:/464 5144/0

 1416ט612|ס067, 14161, 1894--1896, קע. 192--20+.

 טרעװ די-תנּתמ רַאפ ךרבש-מ ןופ חסונ רעד 2

 ַײב .א/אס ,ףסוי ןאצכ גהנ ןיא טכַארבעג
 "ךי תנּתמ ןתיש רובעב, ןגָאז ןעמ טגעלֿפ דיחי ַא
 ."ובל תבדנ ןתיש ימ, ךרבש-מ ןשלהק ןיא ןוא

 םאוא : ץזָאלעגכרוד טשינ ןעמ טָאה רעדניק ךיוא

 די תנּתמ ןתי ויבאש רובעב רמוא קונּתל ךרבמ

 יד טימ ןרָאװעג קיטרַאֿפ ןיא ןעמ יװ ."ורובע

 .להק ץנַאג ךרבש-מ ַא טכַאמעג ןעמ טָאה ,םידיחי

 ןטלַאהעג ןעמ טָאה ךרבש"מ םעד ַײב טשינ רעמ

 להקבש בושחהו, םידיחי יד ַײב ןוא הרוּת'רפס א

 דחא לכל ךרבמו ודיב רפס םוש וא שמוח זחוא

 ןיא זיא רעכַאמ:ךרבשימ ןֿבושח םעד ."דחאו
 ןַײז וצ דבכמ ֿבויח א ןעװעג ןימד טרוֿפקנַארֿפ

 ןֿפורֿפױא םיא ןוא הלילג ,הסנכהו האצוה טימ

 ןעװעג דבכמ ךיוא םיא טָאה ןעמ .הרוּת רעד וצ

 ןגנמ די תנתמ ךריבש ותואו, : תונזח לסיבַא טימ

 "העורת יעדוי םעה ירשא ןוגנב וללהיו ירשא
 .(ב"א/ אס ,טרַאד)

 וצ ןֿפורעגֿפױא ןעװעג זיאס ֿבושח טַײװ יװ

 רעד ןוֿפ ןענרעל ןעמ ןעק ,דיתנּתמ ןיא ןרעװ
 ףיוא הנידמה סנרפ ןומ די תנתמ ןא ןכב :הנקּת

 רעד ...הליהקה סנרפ ןייא 'נוא ןררעװ ןֿפורג
 ןמ זומ די תנתמ ןא טריװ ןֿפורג ףױא טינ
 ןטשרע ןא ירמגל .ןֿפור ףיױא ט"י גט ןטשרע
 -לעז רעד רזיוא בויח ןייק סנרפ ןײק טײי גט
 ףיוא טינ די תנתמ רעד הליהקה סנרפ רגיב
 עגנ לכו ביר לכ טיקשהל ידכ טריװ ןֿפורג
 ,(ג '"יס ,א/ בס ,ו"מת ןסינ זן"כ ,זלעֿפצײה סקנפ)

 טלעג-גורתא --ב28--

 ָאד .תועובש) א/הל ,(חספ ןוב ינימש) א/ל 3
 ןמ זיא םהיפ 'נוא ןלופ ןיא,; :ןבעגעגוצ טרעװ
 בא טגז 'נוא תומשנ ריכזמ די תנתמ ילא
 : ןבעגעגוצ זיא ָאד .תרצע ינימש) ב/הס ,("םימחרה
 טראיונ .ךוה לכה לע אינ ןמ טגז שמריװ וצ;
 רפס ןטשרע רעד ןיא טייאל ןמ .די תנתמ םא
 ..."טייאל די תנתמ ילא ןמ ואװ האר ןיא הרות
 ןבירשג זלא ךיא בה טביג די תנתמ ןמ איו.
 טרזחעגרעביא ךָאנ רעד ."תועובש 'נוא .חספ אייב
 (ןביוא יװ "םהיפ 'נוא ןלופ ןיא; גהנמ םעד
 אללכ, :(א/ע ,ו"יש ,הטינויבס) ל"ירהמ ןיא ױזַא
 ןיריכזמ ודי תנתמכ שיא וב ןירוקש ט"י לכ אוה
 ."םימחרה בא ימואו תומשנ
 -ָאקיסקעל עשידִיי יד ךיוא יװ עשיערבעה יד 4
 גָאט הקדצ ןלעיצעּפס א יװ דייתנּתמ טָאה עיֿפַארג
 ,טנכײצרַאֿפ טשינ
 ןבירשעגרעטנוא זיא "גנוכַאמטנַאקעב, רעד ףיוא 5
 יד ."לארׂשי ץרא תועממ ללוכ יאבג, לאֿפר .י
 ,58- 55 ןרעמונ יד ןיא טקורדעג ןעװעג זיא העדומ
 יר ֿברה .שרעדנַא לסיבא חסונ רעד לָאמ רעדעי

 תוחילש ןיא ןעװעג לָאֿמ ייװצ ןיא ןיקטָאנ ןתנ
 ---1876 ,1869- 1861 ןרָאי יד ןיא ,עקירעמַא ןיא
 :ןעז ןתוחילש יײװצ יד ןגעװ םיטרפ .9
 59. ר/. גם 1. ה{6 תםגצסם,; 1/06/:2016 6086::216/נ+ ?מ

 ,47061104, 1849--/9, ןאסש צס:א, 1943, קע. 49--90.
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 יר רַאֿפ תוֿבדנ ,טלעג"עקשוּפ"לארׂשייץרא

 -נַאװצ ןוא ריֿפ ןוֿפ :הלאש :סנה-לעב ריאמ

 -ץקשוּפ-לארׂשיץרא לבור טנזױט קיצ

 קסעתמ טימרעד ךיז ןענייז סָאװ יד זַא טלעג

 ה"ס אחרט רעייז רַאֿפ ּפָארַא ךיז ןעמענ

 ?טבַײלברַאֿפ סָאװ ,לבור טנזױט ןצרעֿפ

 ןוטנָא ןלָאז טַײל-לארׂשי-ץרא יד זַא :הֿבושּת

 -אשראוו) רעזַײה יד ןיא ןייג ןוא סעברָאט

 ו"נרת ,ראדנעלאק-נעילימאפ רעשידוי רעװ

 ,רָאטקעּפס .מ ןופ ןעּבעגעגסיורעה . ..1895/6

 41 .(105 ,1895 ,עשרַאװ

 :םירוקמ ערעדנַא ןיא : טלעג'נורתא

 ןעטנעב רַאֿפ לָאצּפָא ןַא ,(תועמ - גורתא

 םיקמ ףױא גורתא ןשלהק ַא רעביא

 לכו :םכלשמ םכל םתחקלו םעד ןַײז וצ

 ןיא שב השש ןומ וניתליהק ישנאמ דחא

 תועמ טטש ןייז ףיוא ןילהאצב דנופ איד

 םכל םתחקלו םיקל ידכ טלעג גורתא רפ

 םיזנכשא שדוק להקד הליהקה תונקת)

 ,טיסקּת תנשב ,רטסנימטסעווב השדחה כייהבד

 ןדרעוו םיליגרה םילוע לכ ד ;(ז הנקּת

 לע םישילש ינשו תיבה שאר לע שילש

 לע הצהמ םיליגר םניאשו ,דנכערג ךרעה

 תונוח ץוח ,ךרעה לע הצחמו תיבה שאר



 טלעג-גורתא

 הצחמ לע הצחמ םג טזיא טלעג גורתאו

 ,6 רעטעלבדָאויי ,ןײטשכַאװ דרַאהנרעב)

 1 .(91 ,1924 ,ענליוו

 רעדָא) שמש םעד ןקידירֿפַאב ,? טלעג"גורתא

 וצ גורתא םעד ןעגנערב רַאֿפ (חילש ַא

 ןעגנַאגעגמורַא זיא עלעקלארׂשי :ןשטנעב

 רעזַײה יד רעביא ןגורתא ןטימ| םיא טימ

 יד ידּכ ,ירֿפ רעד ןיא געט טכַא עצנַאג יד

 ןלָאז ןענעװַאד טשינ ןעיײג סָאװ ,רעבַײװ

 ;בוטש ןיא ךיז ַײב גורתא ןשטנעב ןענָאק

 ה
 ךיז ןדָאב רַאֿפ טלָאצעג סָאד ,:טלעגדָאב

 --ה"נקּת) לכיב-ןובשח ַא ןיא :ץחרמ ןיא

 סַאזלע ןיא םיֿבושַיי עשידַיי ןוֿפ (ס"קּת

 בוש :טנכײצרַאֿפ זיא (ץיזַאב טַאװירּפ ןיא)

 דחי ט"ר יצח ןמפיל 'חבל דלעג דאב

 'ג תאצוה בוש :;אוס 'זו רויל א"כ

 ריסקאלו ץחרמ ןמפיל ךרוצל רוויל

 טכַאמעג ןעמ טָאה טצעי :;(ס"קת םורַא)

 םעיינ ןייא ץחרמ ןייא ןאירֿבט ןיא} ןטרָאד

 ץחרמ ןטלַא ןעד רַאֿפ רעסעב זיא רע ןוא

 רַאֿפ (סעראפ) ףניֿפ זיא טלעגדאב יד ןוא

 ןוֿפ ןרהא ר"ב לידנעמ םחנמ) שטנעמ ןייא

 ,עשרַאװ ,םיתעה זורוק ,אטילד ץינעמַאק

 -- סיוא ,לחומ טַײז ,ךיז טוט ;(ב/טי ,1

 רימ -- טגָאזעג ייז וצ ןדִיי ענייש יד ןבָאה

 -דָאב ןלָאצַאב ןיהַא ןײגנַײרַא לַײװרעד ןלעוו

 טוג ַא ןבָאה ָאד טעװ ריא ,השקשינ .טלענ

 עלַא ,םירֿפס-רכומ עלעדנעמ) לדעבציווש

 ןימינב תועסמ ,9 'ב ,1928 ,עשרַאװ ,קרעוו

 ןטימ רבודמ ַא טַאהעג טָאה יז ;(104 ,ישילשה

 -קעװַא םיא לָאז רעֿפלעב רעד זַא ,ןיבר

 ,םײהַא םולשב ןעגנערב ןוא רדח ןיא ןריֿפ

 לָאמ ייווצ יד רעסיוא ךיז יז טָאה רַאֿפרעד

 -רכׂש טלָאצעג טָאה יז סָאװ ,ןדליג ןצכַא

 םעד ןבעג וצ ןעוועג ֿבייחתמ ךיוא ,דומיל

 ח"ר ןדעי ,תודועס-שלש תבש עלַא רעֿפלעב

 םיתב-ילעב ךרדכ טלעג-ח"ר+- ןשָארג ףניֿפ

 ,טלעגדָאב טַאנָאמ ןיא לָאמ ןייא ,םיֿבושח

 ןעװעזָאר ַא קיטַײרֿפ ןדעי םעד רעסיוא

 טלעגדָאב = 29---

 ןענָאמנַײא בוט-םוי ךָאנ רע טגעלֿפ רַאֿפרעד

 ,םױבטלַא שרעה) טלעג-נורתא ןטוג ַא

 ,שטשּת'ה ,סערַײא- סָאנעוב ,לטעטש ןיימ

 ןעװעג טשינ טציא שמש רעד טלָאװו 7

 טָאה סָאװ ,טַײקסטוג עמַאס ,דײרֿפ עליוה

 יז רע טלָאװ ,המשנ ןייז ןוֿפ טלדּורּפשעג

 ערעכליב קיצניװ .טרעהעג טשינ וליֿפא

 ןגרָאזַאב וצ טציא רע סַאה םיתב-ילעב

 ַא ןלָאצַאב סָאװ ענעי ,גורתא ןַײז טימ

 ן96) .(55 ,טרָאד) ?טלעג-נורתא םענייפ

 שטיוורוה .א) טרימשַאב קינָאה טימ לצעלּפ

 רעשיטסירָאמוה ,םכח דנאל רעד ,וועיקמ

 ,(רמש) שטיװעקייש .מ .נ ןָאפ לַאנרושז

 -עב רעד ;(ב/69 ,4 'מונ ,1894 ,קרָאי-וינ

 עדנערַא ןיא דָאב יד ןטלַאהעג טָאה רעד

 לבור טרעדנוה רע טָאה טלָאצעג ;טָאטש ןוֿפ

 ןֿפױא רעַײטשוצ ןעוװעג זיא סָאד ;רָאי ַא

 ַא ןעוװעג זיא טלעגדָאב :;תוריכׂש סֿבר

 :סעקיּפָאק ַײרד זיב רעַײרד ַא ןוֿפ ןַײרּפ

 ,עשרַאװ ,תונורכז עניימ ,קיטָאק לאקזחי)

 ןבילבעג ךָאנ ריא זיא סע ;05 ,| ,ג"ערת

 ךָאװ עדעי ןלטב םעד לשעה ןבעג וצ גונעג

 -הֿבישי יד ןֿפױק ןוא טלעגדָאב ףיוא

 בָאב עסייה ךָאװ ַא לָאמ ןייא םירוחב

 -וינ ,רענעי ןוא טלעװ רעד ןופ ,שאוהי)

 ַא ןעגנַאגעג זיא לָאמַא ;(55 ,1913 ,קרָאי

 ...קיטַײרֿפ ןעוועג זיא'ס ;ןיבר םוצ דיסח

 -טימ ךיז רע טָאה תבש ףיוא דמעה סָאד

 -קעז ַא ןוא ,עװכַאּפ רעד רעטנוא ןעמונעג

 ןוא ,טלעגדָאב ףױא ענעשעק ןיא רעס

 םוצ געװ ןַײז טכַאמעג ךיז רע טָאה ױזַא

 ןוירג ןּב ףסוי הכימ) תבש ףיוא ןיבר

 םיבתּכ עשידוי ,ןיקסוועשטידרעב .י-.מָו

 ;214 ,| ,ד"פרת ,ןילרעב ,בורק ןעטַײװ ַא ןופ

 סָאװ ,ץלַא ןוֿפ רעגרע ןוא ;(18 ,111 :ךיוא

 ייװצ ןיוש ;טלעגדָאב ןייק טינ בָאה ךיא

 דמעה ןייק ןוא דָאב ןייק טַאהעג טינ ןכָאװ

 ןיא ןענרעל ןכָאנ ...ןטיבעגרעביא טינ

 לקיטש ןטצעל םעד ןסעגעגֿפױא טנװָא



 טלעגדָאב

 סע רָאנ ןֿפָאלש ךיז טגיילעג ןוא טיורב

 טסע סָאװ ,קנַאדעג רעד ;טינ ךיז טֿפָאלש

 ,טלעגדָאב ןעמ טמענ ואוו ןוא ןגרָאמ ןעמ

 -ָאצַאק רסיא לארשי) ןעור טינ ךימ טזָאל

 ,1924 ,קרָאי-וינ ,ןּבעל רהָאי גיצכעז ,שטיוו

 ןגָאז וצ טֿפָא ביל ןבָאה |םידיגנ יד| ייז 7

 ןוא :ץרא-ךרד ךימ ןענרעל ןוא רסומ רימ

 רענייק טעװ ,טלעגדָאב בָאה ךיא ביוא

 ;(54 : ךיוא ;77 ,ןטרָאד) ןגערֿפ טינ לָאמנייק

 לָאז גָאט-הּפוח ןיא זַא ,טלָאװעג טָאה יז

 טעװ יז .ןַײרַא הווקקמ ןיא ןריֿפ יז ןעמ

 ערשּכ עלַא יװ טלעגדָאב ןלָאצַאב טרָאד

 לירפַא ,גָאט רעד ,קנורט .י .י) תולותב

 ץישֿפיל ;ב/4 ,1869 ץישֿפיל .(5 ,1956 4

 ,יװַאקרַאה ;ב/10 ,ןיזיירד ;ב/5! ,6

 .א/143 ,קבא 1

 תוריכׂש יד ןגעװ טכארבעג טרעװ עבלעז סָאד 4
 ענעי ןיא : עלעסָאי יר ֿבר רעװָאדּולבַאז םעד ןוֿפ

 ,הסנרּפ עּפַאנק א טַאהעג ןֿבר רעד} רע טָאה ןרָאי
 לבור ַײרד רַאֿפ ץחרמ םעד ןעגנידרַאֿפ טגעלֿפ ןעמ
 .רעדעב רעד ןעװעג זיא סעלארד עַײש .ךָאװ א
 טגעלפ ,"רעַײרד רעטאלג, א ןעװעג זיא טלעגדַאב

 רָאנ ."סרעַײרד עטַאלג; לבור ַײרד ןעגנערב רע

 ךָאו עטשרע יד תוריכׂש יד ןלָאצ טגעלפ עַײש

 יױוַא ןוא ...קיטנָאמ ךָאװ ערעדנַא יד ,קיטנוז
 זַא ,ןעמ טײטשרַאֿפ .קיטַײרפ ףוס םוצ ןוא רעטַײװ
 טֿפָא ...ןלעֿפ ךָאװ א טגעלֿפ ןכָאװ סקעז ןיא
 יד בילוצ ןענװַאד ןזָאל טינ ןזומ ןעמ טגעלֿפ

 ןרַאֿפ ןלעפסיוא טגעלֿפ סע .ֿבר ןרַאֿפ תוריכׂש

 -וינ ,סקנפ רעװָאדולבאז) ץלָאה ,טלעג"הריד+- ֿבר
 ןפד} .א/47 ,1925 ,קרָאי

 ןרַאֿפ סַאבײה רעד הנתמ ַא ,:טלעגדָאב

 -עג הּפ-לעב .דניק ענעריובעג ַײנ סָאד ןדָאב

 ןַײמ ןוֿפ לָאמ ןטשרע םוצ םעד ןגעוו טרעה

 ןיא טניווועגַײב ןיילַא סָאד טָאה יז סָאװ ,ױרֿפ

 -רָאֿפניא רימ ןבָאה וצ רעטעּפש .םייה ריא

 ,ענַיַארקוא ןוֿפ ןעמוק סָאװ ,דנַײרֿפ טרימ

 יז יײב זַא ,תומוקמ ערעדנַא ןוא ןילָאװ

 יד ןוֿפ םַאבײה רעד רַאֿפ *טלעגדָאב, זיא

 ןוֿפ ןרָאק תידוהי 'רֿפ .םוי-לכב םיׂשעמ

 ןעװעגַײב זיא יז זַא ,רעביא טיג קרָאי-וינ

 עבָאב ענעריובעג רענַאקירעמַא ןַא תעשב

 ןֿפרָאװעגנַײרַא לקינייא ריא ןדָאב םַײב טָאה

 -ַארט-החּפשמ  ַא .ענַאו ןיא טלעגרעבליז

 טרָאד .םייה רעטלַא רעד ןוֿפ ךָאנ עיציד

 תא םיציחרמשכ :טריֿפעג ךיז ןעמ טָאה

 טלעגדָאב

 םיבורקהו באה םיליטמ ,דלונש דלוה

 םימה ךותל ףסכ דמעמ ותואב םיאצמנה

 ךיש ףסכהו (דלוה תורישעל הלוגס)

 ירחא םינושארה םימיה לכ ןכו .תדלימהל

 אלש בורק הציחרה תעשב אצמנ םא ,הדילה

 ךות לא ףסכ ליטמ אוה ,ךכ דוע השע

 ,"לארׂשי-יגהנממ, ,טזלא .י) יטבמאה

 ,263 ,ה"פרת .,ֿביֿבא-לּת ,א ךרכ ,תֹומושר

 ישפנ תואכ ונבל בא טֿפַאשרטַאֿפיג ;(8

 ןבעג רתוי אל לאז ךוֿפיהל ןכו .ותוחאל חא

 .ט"ר השש ץרעוװ טול .טול 'ירשע םא יכ

 טשטַײטרַאֿפ וצרעד) ט"ר 'ב טלעג דאב

 טדָאב תירב ןרַאֿפ טכַאנ יד ן:שטַײד ףיוא

 ןירעטַאװק יד טיג םעד רַאֿפ ,דניק סָאד ןעמ

 יז סָאװ ,טלעגקנירט ַא ןירָאטרַאװ רעד

 ןירעטַאװק יד תעב ןוא ,טלעגדָאב ןָא ןֿפור

 טֿפרַאװ ,תירב ןרַאֿפ דניק סָאד ןיילַא טדָאב

 ַא יו רעסַאװ ןיא טלעג סעפע ןַײרַא יז

 ,טדוש .י .י) ןירָאטרַאװ רעד רַאֿפ טלעגקנירט
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 -קנַארֿפ ,11061168, 1016 111. (0מ6מ082110

 סָאװ :הּכלימ ;(95--94 ,1717 ,ןַײמד טרוֿפ

 עקַאט טעװ עס זַא ,ןָאט ךיא לָאז עשז

 ַא ןכַאמ ןוֿפרעד ךיא לָאז ?לדיימ ַא ןַײז

 ןלעװ רימ .ָאי :עקֿבקעי 'ר -- ?לגנַיי

 ריא רָאנ ;לגנַיי ַא לדיימ םעד ןוֿפ ןכַאמ

 ריא טעװ ,ךַאז רעַײא ןיא ןַײז גולק טלָאז

 ..לגנַיי ַא ַײב יוװ טַארוקַא טלעגדָאב ןבָאה

 ַא ןהּכלימ טיג ןוא םוא ךיז טרעק רע

 ,עבָאב ,ךַײא טַאנ :ריא טגָאז ןוא לרעֿפניֿפ

 ךיא לעװ טלענדָאב ןוא הרוׂשב רעד רַאֿפ

 ןוֿפ ריֿפַא טמענ עלעטיג .ןבעג ץוחַא ךַײא

 טגָאז ןוא לרעַײרד ַא ןשיק םעד רעטנוא

 -ַאפ ַא ךָאנ ךַײא טַאנ ,וינעבָאב :ריא וצ

 טגערֿפ סָאװ .הרוׂשב רעסיז רעד רַאֿפ לריפ

 רעמ טלענדָאב ןבָאה ןיוש טעװ ריא ,ריא

 -לוא) ן"טכערג,| טכירעג ךיז טָאה ריא יו

 םענעטלעז ןּופ עטכישעג ,סומלַאק ךיר

 ,עשרַאו ,הנּותח עטררַאנעג ַא נּוא תירב

 -יגַאפ ענעגײא 20 ןוא 18 'ז ,ב"מרת

 ןירעטרַאװ ַא טלעגדָאב ןביג :;(ןעיצַאנ

 עשיסור יד ןוֿפ .(א/108 ,1869 ,ץישֿפיל)



 טלעגדָאב

 ,טשידִייעג טָאה ץישֿפיל סָאװ ,רעטרעװ

 ןֿפירגַאב עשידַיי טימ טשטַײטרַאֿפ ייז ה"ד

 ךיא .(571 'מונ ןעז) רעגייטשסנבעל ןוא

 -רַאֿפ קרַאטש ןעוועג זיא סע זַא ,זַײװַאב ַא

 .טנגעג ןַײז ןיא ןדַיי יד ןשיװצ טײרּפש

 ,ןעּפיצ רעטסעווש ןַײמ וצ ןעמוקעג ןיב ךיא

 ךיא .ןירָאטעּפמיק ַא ןֿפָארטעג יז ךיא בָאה

 טָאה עבָאב יד ןעוו ,ןעמוקעגנָא עדַארג ןיב

 -נַײרַא ךיא בָאה ,עלעדניק סָאד ןדָאבעג

 דניב רעד ןיא עבטמ ענרעבליז ַא ןֿפרָאװעג

 -יײט רעייז ןעוועג סָאד זיא ןעּפיצ ַײב .ןַײרַא

 -נַײרַא תלוכיב ןַײז ןעק רעדורב ריא זַא ,רע

 עבטמ ענרעבליז ַא ךָאנ טלעגדָאב ןֿפרַאװּוצ

 ,עטכישעג-סנעבעל ןַײמ ,ןייטשנדלוג .ד .ּפ)

 ביל טשינ ;(121 ,װ ,טי"ּפרת ,הוקּת-חתּכ

 עטתדיגנ ַא ...ענַײד עמַאמ יד ךיד טַאהעג

 ןבעגעג טינ טלענדָאב ןייק רימ ןוא ַאזַא

 ,עװקסָאמ ,רעּפעינד מַאב ,ןָאסלעגרעב דוד)

 .ב/448 ןוא א/196 ,ןיזיירד .(34 ,| ,7

 ענעריובעג ַײנ ןדָאב םַײב גהנמ רעקיזָאד רעד
 -עדיֿבא ֿברה .רעטלע ךס א ללכב זיא רעדניק

 יג ןוֿפ רימ וצ וירב א ןיא) ןָא טזַײװ טעזלע
 ,טכַאנכַאװ רעד ןיא גהנמ א ףיוא (ז"טשת רדא
 ןַא ןיא .םיסונא יד ַײב ,תירב ןרַאֿפ טכַאנ יד
 רַאֿפ םינמיס 37 טימ עיציזיוקניא רעד ןוֿפ טקידע

 םַײב םיסונא ןּפאכ ןענעק ןלָאז ייז ,םירסומ

 :ױזַא 25 ןמיס ךיז טנעייל ,טייקשידַיי ןַײז םייקמ
 א ןרָאװעג זיא סָאװ די רעד; רֶע בוא,
 רעדניק ענַײז ןגײלוצנַײרַא גהונ ךיז זיא ן"טסירק

 ואװ ,ענַאװ ַא ןיא ןריובעג רעײז ךָאנ געט ןביז
 ןטימ םעניאניא גהנמ ןשידיי א טל טָאהמ

 ,לרעּפןעמָאז ,רעבליז ,דלָאג ןבעגעגנַײרַא רעסַאװ

 קידנגָאז ,ןלַאירעטַאמ ערעדנַא ןוא ןטשרעג ,ןרָאק

 1. 8. ןגסזטמשס, 110:016 66 תֹולֿפת עסיװעג ײברעד
 .!':םסט1516108

 ץייװ ןוא ןרָאק זיא ֿבגַא .(157 , 1818 ,זירַאּפ ,1

 יװ ,החלצה רַאֿפ ,לזמ רַאֿפ לָאבמיס רעטלַא ןַא

 ןַײמ ןעז :;םיגהנמ-הלכךתח ןיא סע ןֿפערט רימ

 ,םילשורי ,הדוהיל החנמ ,"ןחדבו ןוח לש וסקנפמ,
 .9 הרעה ,245 ,י"שת

 ןעמונעגנָא טָאה רעטקַארַאכ רעדנַא ץנַאג א

 ײז ַײב .ןַאטסידרוק ןוֿפ ןדִיי יד ַײב גהנמ רעד
 :עינַאמערעצ אזא טכַאנכַאװ ןיא ןעמ טעװַארּפ
 סנירָאטעּפמיק רעד ןיא ןעמ טגנערב לּוש ןוֿפ

 והילא ןֿפורעג טרעװ) הרונמ עסיורג ַא רדח

 -קַאװ עסיורג ַא טקעטש ןטימ ןיא .(הרונמ סאיֿבנה
 ןירָאטעּפמיק יד .ןעמולב טימ טצוּפַאב טכיל ענעס

 עּבטמ א ןַײרַא טֿפרַאװ ןוא טכיל יד ןָא טדניצ

 רעד ףױא טייטש סָאװ ,רעסאװ לסיש ַא ןיא
 וצ הרונמ יד ןַײרַא ןעמ טגָארט ךָאנרעד .הרונמ

 טלעג-סגנונױלַאב =- 4 -=

 לסיש ןיא ןַײרַא טֿפראװ רעדעי ,טַײלסנַאמ יד
 רעד סָאװ ,לטכיל ןיילק א ןָא טדניצ ןוא עבטמ ַא
 ךעלטכיל קיצפוֿפ םורַא .טײרגעגנָא טָאה שמש

 עבלעז סָאד .הרונמ רעד ןיא ןַײרא ןעמ טקעטש
 רעד רַאֿפ טײג טלעג סָאד .ןעױרֿפ יד ךיוא ןעּוט
 ,ןאתסידרוכ ידוהי ,ראוארב .א ר"ד) הקדצ ןוא לוש
 .(138 ,ח"שת ,םילשורי
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 םידיסח סָאװ ,ןדנָאֿפ עלעיצעפס ,י טלעגדָאב

 לָאז יבר רעד ידּכ ךיז ןשיווצ ןבַײלק ןגעלֿפ

 ףױא רעדעב עמערַאװ יד ןיא ןרָאֿפ ןענעק

 ,גרעבנירג בקעי ןוֿפ טלייטעגטימ) עיצַארוק

 .(לארשי תנידמ ןיא טציא ,ןלױּפ ,ווָאלָאקָאס

 ןפפ}

 סרעװרַאס סָאװ ,הסנכה ַא ,טלעגקעדַאב

 ןןמיס} :סנקעדַאב-הלכ וצ ןגירק ןגעלֿפ

 ריוורס איד ךאנ ןימהענ רפ ןעד ןילייוו .ז

 טריפג ףיוא דנמיצג םוא אטאד זיב ךיז

 רע ןיילא ךיז ןופ ץנעדיצקא ליפ דנוא

 םינתוחמו הלכו ןתח ןופ ךילבמענ .טעטכיד

 אורפ ןנהיא ררהיפ רטנוא דנוא 'תנתוחמו

 ראפ ינעה רעד ןגעוו .דלעג קעדב ןיקוטש

 .ןגעלפ ןמייר וצ רוורעס איד איוו גנולעטש

 .ב) קנעש השרד גנופור זיוא תמחמ ךיוא

 1767 ןוֿפ תונקת רעגָארּפ יד ,ןײטשכַאװ

 .(344 ,1 ,רעטעלב-ָאװַיי ,סוסקול ןגעק

 ,ןכײצגערֿפ א "ינעה, וצ טלעטש ןײטשכַאװ

 -רַאֿפינעה, ןענעײל ןעמ ףרַאד ןתמא רעד ןיא

 ןַא ןעװעג זיא'ס זַא ,טנײמ סָאד ןוא "גנולעטש

 רװרעס איד איװ, ,ץלא יװ רעכיג ."ליפש:ןַאמערָא,

 ןגעלֿפ ןײלַא רעװרַאס יד ,טניימ "ןגעלֿפ ןמייר וצ

 רעדָא םינציל יװ הנותח רעד ףיוא ןלעטשרַאֿפ ךיז

 ײז ןגעלֿפ ךיוא .םלוע םעד ןַײז חמׂשמ ןוא ןרַאנ

 .םינחדב יד טשינ ,קנַאשעג-השרד ןֿפורסױא
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 ַא סעקשורטעיפ החמׂש ,טלעג"סגנונױלַאב

 ,ןישירֿפמ : "ןינמואה רכׂש; רַאֿפ טרָאװשטַײט

 יד ןוֿפ) ריא ןוֿפ ןעמונעגּפָארַא טָאה ןעמ

 ,הכשלה-תמורת רעד ןוֿפ רעטלעג עטלַא

 -סַײמ יד רַאֿפ גנוניולַאב יד (ןשיוק יד ןוֿפ

 ןבָאה עכלעוו טַײלכַאֿפ יד ,ןינמוא יד) סרעט

 (םימׂשב יד טשימעג ,תרוטק יד טיירגעגוצ

 םעד טשיוטעגסיוא ןעמ טָאה ךָאנרעד ןוא

 עקיזָאד יד ףיױא תרוטק יד ןוֿפ טשער

 סרעטסַײװ יד ןוֿפ טלעגיסגנונױלַאב

 ןיא שוריפ ןוא גנוצעזרעביא טימ תוינשמ)



 טלעגנַאב

 ,לָאערטנָאמ ,אקשורטעיּפ החמש ןופ שידיי
 ,ה הנשמ ,ד קרפ םילקש ,דעומ רדס ,ו"שת
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 :טלעגנישַאמ+- טימ ךה ונייה ,טלעגנַאב

 ןזַײװ רעמ ךָאנ ,םנורג-םייח ,ריד לעװ ךיא
 געוו ןייא סייו ךיא ונייהד ,תואיקב ןַײמ
 טינ לָאז טלעגנַאב ןייק זַא ...ט ןייק

 ,רעדעפ ליוונייז לאומש) ןטסָאק ןֿפרַאד

 סעטייוצ ,1891 ,גרעבמעל ,השזח הריש

 ןוא ןָאגַאװ ןיא ךיז ןצעז רימ ;(40 ,טפעה

 ןזיא לָאמַא טימ ,ךעלײרֿפ ץנַאג ןענַײז רימ

 טָאה ןעמ ,רָאילָארטנָאק ַא ןעמוקעגֿפױרַא

 טָא ןענוֿפעג טינ ןטעליב ןייק זדנוא ַײב

 ןֿפ טלעגנַאב ןלָאצפָא טזומעג ךיא בָאה

 ךיז ךיא בָאה ןַאד ...ןעייוצ ןיא טרָא

 ךימ טָאה טולּפ רעד זַא ,טפַאכעג ןיוש

 ַא ךיא בָאה עלַײװרעד ןוא .,טריֿפרַאֿפ

 ךיא בָאה ,ענעשעק ןיא טינ טלעג ןשָארג

 ,ןײטשָאלב .ע) טלעגנאב ןלָאצַאב טזומעג

 ;(11710 ,וװ ,1895 ,ענליוו ...הבֹוט לעּב רעד

 ...ןרירגימע ןדִיי עשינעמור ןזומ לַײװרעד

 ףיוא זיא סע ;סוֿפוצ ?ןרירגימע וצ ױזַא יו

 עלַא ,ץרּפ .ל .י) ָאטשינ טלעץעגנַאב ןייק

 ;220 .אשוו 'ב ,1926 ,ענליו ,קרעװ

 ַײרד טסָאקעג טָאה עשרַאװ ןייק קסירב ןוֿפ

 -ילעב יד ןוֿפ ןרָאװעג רוטפ ;טלעגנַאב לבור

 -רַאװ ,תונורכז ענַײמ ,קיטָאק לאקזחי) תולגע

 טָאה קיטָאק ;65 ,לייט רעטייווצ ,ד"ערת ,עש

 טימ שינרעטַאמ סָאד ןעניז ןיא ֿבגא ךרד ָאד

 שיטָאפש ייז טגעלֿפ ןעמ יװ ,"תולג-ילעב;

 ןיא "תולגע-ילעב, לטיּפַאק סָאד ןעז ,ןֿפור

 ,תוכאלמ ילעב ןוא תוכאלמ סטעזלע הדוהי

 טימ רָאֿפ ךיא ;(20--26 .,פ"רת .,עשרַאװ

 עיצנַאטס-ןַאב ןייא וליֿפַא ןַײז געמ -- םיא

 ,סַאלק ןטירד ןיא ךימ רע טּפעלש --

 -יב סנדייב ערעזדנוא ףיוא ןַײא טְרָאּפש

 טלעגנַאב סעקיּפָאק קיצרעֿפ טקנוּפ ןטעל

 ,עװקסָאמ ,רעפעינד מַאב ,ןָאסלעגרעב דוד)

 .250 ,ו ,7
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 ןיא טַײלטנַא ןעמ סָאװ טלעג ,טלעגקנַאב

 זַא ,טסּוװעג ןעמ טָאה טָאטש ןיא :קנַאב ַא

 טלעגקַאב = 2 =

 רקיע רעד טיובעג רע טָאה קירבַאֿפ ןַײז

 ןכרוד זַא ,רעטלענקנַאב עדמערֿפ טימ

 -סיוא םיא ַײב טָאה סָאװ ,קַײרטש ןטצעל

 ןעק .,ןָאזעס-גנילירֿפ ֿברע טקנוּפ ןכָארבעג

 -לעגרעב דוד) טנַאקירבַאֿפ סיוא ןרעוו רע

 ,(515 ,וװ ,1940 ,עװקסָאמ ,רעּפעינד מַאב ,ןָאס
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 ןיא הנידמה-דעוו ןוֿפ ןימרעט ,טלעגלעֿפַאּב

 ןימ רעד ,טרעדתהרָאי ןטעצכַא ןיא עטיל

 -ור רעד ,םיֿבוט קחצי רי"ד .רָאלק טשינ זיא

 טשטַײטרַאֿפ ,סקנּפ ןוֿפ רעצעזרעביא רעשיס

 רע רעבָא ,תתמבעע 32 תקעאגכפמ

 ןֿפױא זמר ַא -- ןכײצגערֿפ ַא ַײברעד טלעטש

 ףוס רימ ןעניֿפעג ןימרעט םעד ןוֿפ ץונַאב

 ןוֿפ תונבריֿבתכ םעד ןיא ו"ט ?טקנוּפ;

 י"קת רָאי ןוֿפ ענליו ןיא ד"ֿבאר ןטצעל

 : (03--12 ,ח"ערת ,דרגורטּפ ,'ב ךרכ ,רבעה)

 הזיאל חכ ו"צי 'להקה 'לאה ושעישכ םוו

 וצ ל"נה ד"וסי 'מ ברהל ןיא יזא דיחי

 ינש יפלקהמ הלעיש םא יכ ודבל ןילעּפב

 ברה ףוריצבו םהבש םינקזו 'יליגרמ !יניד

 ל"נה 'יבוקנ השלשה זאו ל"נה ד"וסי 'מ

 'להקה יפולאהל ןילעפב וצ תושר םהל שי

 סקנפ ףקות יפלו ו"צי ק"קד ינוקית יפל

 חקי אל המיתח ימד .(.ס) זי ףלא ;הנידמה

 ושעי טלעג קס9+- תודואו .ללכב ןייד םוש

 הנקת הלהק לכב ןתונקת ילעב} ת"עב לכ

 ללכ טלעג לעפב םגו .ןםמצע ינפב| ע"פב

 ת"עב כ"ג ושעי רפוס רכשו .אל ללכו

 סקנפ וא הנידמה סקנפ) .(תונקת ילעב)

 -רעב ,אטיל תנידמב תויזשארה תולהקה דעו

 ,(211 ,ה"פרת ,ןיל
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 -עג ןטיירגוצ רַאֿפ אחרט-רכׂש ,טלעגקַאב

 רעטריטיצ רעטַײװ רעד .ןקַאב םוצ סקעב

 -עב+- ןשיװצ דיישרעטנוא ןַא טכַאמ סקנּפ

 סעיציזָאּפ עדייב .טלענקַאב ןוא טלעגרעק

 לָאמ ךס ַא ןרָאי ןוֿפ ךשמ ַא ןיא טנכיײצרַאֿפ

 -קַאב .(1857-1884 -- ד"מרתי-ז"ירת ןוֿפ)

 -רכש טימ ןדנוברַאֿפ טֿפָא ץנַאג זיא טלעג

 אמתסמ טגעלֿפ סָאװ ,ױרֿפ ַא רַאֿפ אחרט

 וצ סנכוק יד הרֿבח רעד רַאֿפ ןטיירגוצ



 טלעגסקַאב

 :תואמגוד רָאּפ ַא טָא .רעקעב םַײב ןקַאב

 קאב ,10 ןעקאב ןמ ןאחרט-רכׂש| ט"ש

 ,אנּפמעק ,תיבה קדב הרבחד סקנּפ) 4 דלעג

 ;(ט"ירת ירשת ,א/98 ,285 עיצקעלָאק-ןיוועל

 דלעג קאב ,12 רתסא השאל אחרט רכש

 רתסא השאל אחרט רכש ;(ךיירת ,א/99 6

 ,(א"ברת ,ב/100) דלעגקאבו
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 -שופ רַאֿפ םזינַאקירעמַא ןַא ,טלעגסקַאב

 282 'מונ ןעז םוקמ-הארמ :טלעגעק
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 :טלעגצונ +- סָאװ עבלעז סָאד ,טלעגגרַאב

 קדב הרבחד סקנפ) רילעטמ דלעג נראב

 ,285 עיצקעלָאק -ןיוועל ,אנּפמעק ,תיבה

 ןעַײל רַאֿפ טושּפ טניימ סָאד .(ח"ירת ,ב7

 ןוא החמׂש ַא תעשב רעלעט טַאקָארּפ ףיוא

 ,"האצוה, רעטנוא ךיז טניֿפעג עיציזָאּפ יד

 לָאמ ךס ַא טרָאד ךיז טניֿפעג סע יװ ױזַא

 ."רזעלג ןעגראב ןמ, תואצוה יד ןשיווצ

1071 

 ןמוזמ סָאװ ענעגייא סָאד ,טלעג (סעורַאב

 ליֿפ ליװ ןקלַאשטָאג} קלשצוג רעד :טלעג

 טלעג ראב טינ טביג דוד 'נוא ןבאה טלעג

 תודלותב םירקחמו תורוקמ ,ףסֶָא החמׂש)

 ווירב ַא ןוֿפ ;2235 ,ו"שת ,םילשורי ,לארשי

 ךיא :;(1566--ז"כש בױהנָא םילשורי ןוֿפ

 טאה אדנרא יד רעד ץירפ רעד שד שייוו

 רעד טאה טה טנה רד ןיא ןבואר יד ןבעג

 'צרובפ לדנעמ ןא טהיג טכמ טינ ץירפ

 טינ ןבאה ץירפ רעד 'נוא לדנעמ י'נוא

 -יג תועט ןייא זיא שע ןעוו ןטלה טלאווג

 רפ טיוװק ןייא ןלעװ טוה רע שד ןזעװ

 ףיוא שמיא איז ןבאה םורד ןבעג טלעגראב

 ,ץ"כ ןושרג יכדרמ ר"ב ףסוי 'ר) טגאזיג

 לוז ;(גנ 'יס ,ן"ש ,אקארק ,ףסוי תיראש תיוש

 לרע ןיב השא וא שיא ןה ןַײז רוסרס ןייק

 ...ןייא זד ןעזייוו וצ טלאוו םיא רע זד ,לרעל

 םיא רע זד טלעג ראב 'יפא ןהייל ןירדנא

 ,רצבמה לע ןביירש רפ אבויח איד טשומ

 8 .,עקָארק-תונקת) ואו שרדנא רדוא

 .רדינ 'נוא ףיוא ןגנג ןַײז םינלזג איד ;2

 'נוא רבליז .ןגָארטיג קעװַא ירזנוא זָאד ןבָאה

 טלעגרַאב 0426 -

 -יג ןא ןבאה איז זאוו .טלעג רַאב 'נוא דלָאג

 תליגמ ,ןלעה ל"ז םהרבא רב ןנחלא) ןֿפארט

 ;126 ,59 'מונ ןעז| לַײזנעגַאװ :ןיא ,ץניו

 ,1923 ,ןילרעב ,ןעלּפַאטש ,ךַײרנַײװ .מ ר"ד

 ךיוא ןבירשג ץ"כ ביל יע בה 2

 'נוא ןיראג לטסענ ןציפש טקישג םיא טימ

 םוא 'והז םיעברא םוא זא ןימ יסייוו

 10015006 ,ןײטשכַאװ - ױדנַאל טלעגרַאב

 ץז1ע01011616 6045 4600 16/066 9

 ןארא אד ;(41 ווירב ,49 ,1911 ,גיצפַײל-ןיוו

 טייל ןעוו ןייז וצ רהזנ רמערק ןייא טרעהג

 ןגאז טינ ןמ ףרד ןֿפױק םיא אייב הרוחס

 'נא טלעג ראב םוא זיירפ ןזיד םוא וזא

 לכימ-לאיחי) גראב ףיוא זיירפ ןזיד םוא

 ,אבה םלועל רשיה ךרד רפס ,ןייטשפע

 -טיא ןייא ;(ב/בק ,ד"סת ,ןַײמד טרוֿפקנַארֿפ

 איירד ףיוא ןלייט יגנייז שאד רעהיג רֿכל

 רדלעֿפ נוא רזייה !נוא לייט ןייא םיקלח

 טירד שד הרוחס נוא לייט ירדנא שד

 ,םהרבא ךרב רפס) 'טלעג רהאב נוא לייט

 -יא ןַײז ;גכ קרפ ףוס ,ה"סקת ,גרעבמעל

 רַאב ןיא ןענַאטשַאב זיא ןגעמרַאֿפ קירעב

 רעד יו ,ףכית רע טָאה סָאד ןוא ,טלעג

 ןיא ,ןבױהעגנָא רָאנ ךיז טָאה רעדורעג

 ןבָארגַאב דרע רעד רעטנוא ףיט רעלעק ַא

 -ליוװ ,רעגניטע המלש ריד ןופ םיבתכ עלַא)

 ךיז טימ טָאה רע ;(59 ,וו ,1925 ,ענ

 םערַאב ןטַאקוד טנזיוט טרעדנוה טכַארבעג

 -עג רע טָאה ןטַאקוד טנזיוט ןעצ ...טלענ

 ןוז םענַײז הנתמ טלעג סערַאב ןבעג

 ,ג"כרת ,ענליוו ,בא דובכ ירופס ,ןד"מאו)

 רימ ַײב זיא ןיײילַא טרָאװ ןַײד ;( ןוא ד

 ,ןדימא|) טלעג סערַאב סלַא רערעַײט ליֿפ

 לע 20 ,ד"כרת ,ענליוו ,הבושת לעב רעד

 -עג טרָאד ייז ןבָאה ךיוא ;(|18 תועט יפ

 ןיא טָאה סָאװ ,עסַאק עסיורג ןייא ןענוֿפ

 ןוֿפ ךרע ןיא טלעג סערַאב טַאהעג ךיז

 יױבשה ,ןד"מא|) קנַארֿפ ןענָאילימ קיצֿפוֿפ

 ;(20 ,1808 ,רימָאטישז ,רענגנאפיג רעד

 ךיא זַא ,תודע ןַײמ וד ַײז ,םלוע לש ונובר

 ןַײמ ןוֿפ סיוא יצ ךיא זַא ,ריקֿפמ ןיב

 ןילטלטמ ןה ,בָאג ןוא בָאה ץנַאג ןַײמ ,תושר



 טלעגרַאב

 ךיא סָאװ ,טלעג סירַאב ןה ,ּבוטש ןוֿפ

 ,ץרּפ .ל .י) טשינ סייוו ךיא סָאװ ןוא סייוו

 ,שידיסח ,ש ,1903 ,גרוּברעטעפ ,ןעטפירש

 :טײטשַאב הרֿבח רעד ןוֿפ ןעלטימ ידי 4

 -גײא (ב :רעטלעג-סדילגטימ+- סא (א

 תונקת) ...טלעג ערַאב ןוֿפ תוֿבדנ עקילָאמ

 ,(6 1909) אגיר ןיא "הרות לידגי, הרבח ןופ

 רעכיב-ןסעמ ענַײמ טימ םענ ;(129 ,ווװ 3

 עלַא יד ןעזכָאנ ןענעק וטסעװ ,קיצּפַײל ןייק

 ךיא .טלדנַאהעגטימ בָאה ךיא ּוװ ,טַײלֿפױק

 -עג טינ טידערק ןייק יז ןוֿפ לָאמניײק בָאה

 ןעד ,טלָאצַאב טלעגרַאב טימ רעמיא ,ןעמונ

 -לעוו רעטנעצָארּפ עקינייא ןעמ טֿפױק ױזַא

 םעד טול ,תונורכז סקיציא ןרהא) רעלעוו

 ןמלז ןוֿפ ןבעגעגסױרַא טסקעט ןשטַײד-שידַיי

 רעקיזָאד רעד ';(2 ,ב"פרת ,עשרַאװ ,ןעזייר

 תוכלמ ןופ ןעמונעגרעּביא לָאמַא טָאה דיסח

 סע ןכלעװ ַײב ,גנומענרעטנוא עסיורג ַא

 ןֹוה ַא ןענידרַאֿפ וצ ןענַאטשעג םיא זיא

 ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע יװ יוזא .ֿבר

 רעד יו ,עציוק ןגײלוצנַײא טלעגרַאב ןגייא

 ןעוועג רּתיה הרומ ךיז רע טאה ,זיא גהנמ

 עסַאק ןַײז ןוֿפ ךיז טגרָאבעגסױא ןוא

 -תוכלמ סָאד ,ןהָאזנסינ .ש) טלעגדמערפ+-

 ךָאנ ;(144 ,ז"צרת ,עשרַאװ ,תודיסח עגיד

 גנולדנַאהרַאֿפ רעשיטַאמָאלּפיד רעצרוק ַא

 -ַאב ַא ןרָאװעג ןבעגעגסיורַא ךעלדנע זיא

 רערּוגַאדַאס םעד ןעַײרֿפַאב וצ ףּכית לעֿפ

 יד םיא ןרעקקירוצ ןוא הסיֿפּת ןוֿפ יּבר

 -רַאב סָאד ךיוא יו רעטיג עטריקסיֿפנָאק

 טימ ךיז ןֿפרַאװ רימ ;(203 ,טרָאד) טלעג

 ,טלעוו ןוֿפ געװ ןיא/ ןטַאנָאמ ןוא ןכָאװ

 ןטַאט ןכַײר ַא ַײב רעדניק עטסופ יװ/

 -עג ,קינלָאר ףסי) טלעג סערַאב טימ/

 ;(1239 ,|1948 ,קרָאי-ינ} ,רעדיל ענעּבילק

 ןיא ,טלעגרַאב ןיא ןגעמרַאֿפ סָאד זיא

 -עג ןעמונעגוצ דלַאב רעוַײה ןוא סעיצקַא

 -יב יד טימ רעבָא :רעדניק יד ןוֿפ ןרָאװ

 יד ןיא ינודקומ .ַא) ?ןעמ טוט סָאװ רעכ

 ,21 'מונ ,1955 ,ביֿבָא-לת ,טייק ענעדלָאג

 ַא ןוֿפ רעװעג ןעמוקַאב וצ ידכ 5

 ךיז טזָאל סע ּוװ טקנוּפ זיא סע ןכלעוו

 טלעגיוב -- 424==

 ךס ַא ,טלעג ןבָאה לארׂשי זומ ,ןעמוקַאב

 .צ .ב) טלעגראב רעכיג סָאװ ןוא טלעג

 ,לַאנררשז ןעגרָאמ גָאט רעד  ,גרעבדלָאג

 רעדיילק-סטעברַא טימ ;(6 ,1956 ,4 רַאונַאי

 רעדיילק טימ רעבָא .ןדַײלרעד וצ ךָאנ זיא

 ַא ןיוש ךיז טוַײװַאב ָאד ,ןייגסיוא םוצ

 -ינייא ןבָאה .קַאמשעג םענעגייא וצ גנוגיינ

 לָאז רעדיײלקצוּפ זַא ,ןסָאלשַאב םיצוביק עק

 ןבעג לָאז'מ רָאנ ,עקיטרַאֿפ ןבעג טינ ןעמ

 לָאז הרֿבח רעדָא רֿבח ַא ידּכ ,טלעגרַאב

 ןבַײלקסױא ןײלַא ןוא ןֿפױק ןײלַא ןענעק
 ,10 'ּפעס ,סטרעוורָאפ ,ןַאמרעביל םייח)

 -גייטש לארׂשי :א/109 ,יװַאקרַאה ;(2 ,6

 ...םינמוזמ--ןמוזמ סָאד;) א/152 .,גרעב

 ,במָאלָאג .נ-.צ ;?טלעגעסַאק ,טלעג רַאב

 א/154 ,ק"בַא ;"טלעג סערַאב) 326

 א/194 ,שאוהי-קַאװיפס ;(?'טלעג סערַאב;)

 -ָאקרעֿפערעּפ .נ ;("טלעג סערַאב ...ןמוזמ,)

 רַאב ,23 ...םינמוזמ ,ןמוזמ,) א/152 ,שטיוו

 -ליוו ,לַאװק םַײב ,יקסמָאטסַאּב .ש ;('טלעג

 .(?(םינמּוזמ) טלעג-סערַאּב,) א/31 ,1920 ,ענ
 ָאד (א"צת ,ףראדשרמרהליוו) קורד ןטשרע ןיא 1

 ."ןיא; רדסכ רעטַײװ ןוא

 .טֿפאשרהאב : קורד ןטשרע ןיא 2
 טצעזעגרעביא ,עבַאגסױא ןַײז ןיא ,טָאה ףיטש .נ 3

 ,רעכיב-דירי ענַײמ גיצּפַײל ןײק טימ םענ ; יוזא

 יײז טימ בָאה ךיא סָאװ ,םירחוס עלַא ןעז וטסעװ
 ןעמונעג טינ לָאמניײק ייז ַײב בָאה ךיא ,טלדנַאהעג
 ױזַא םורָאװ ,רַאב טלָאצעג קידנעטש ,טידערק ףיוא
 ןורהא) רעלעװלָאװ טנַעצָארּפ עכעלטע טימ וטסֿפױק

 40 ,ב"פרּת ,ןילרעב ,עיפַארגָאיבַאטװַא סקַאזיא
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 :ןעױב וצ ףױא טלעג עמוס ַא ,טלעגיוב

 -המחלמכָאנ יד ןיא ןענַײז טעטש ךס ַא ןיא

 -ָאגַאניס עסיורג ןרָאװעג טױבעגֿפױא ןרָאי

 -ַאניס טיובעגסיוא וליֿפַא טָאה ןעמ ...סעג

 םיוק ןעניוו סע ּוװ ,טעטש ןיא סעגָאג

 -גַאניֿפ ןרעװ ייז ;ןדַיי קילדנעצ עכעלטע

 סָאד ;רעטלעג-גנוכַאמטוגרעדיװ יד ןוֿפ טריס

 ןוא דנַאל ןיא םורַא ױזַא טבַײלב טלעגיוב

 -שטַײד ןיא זַא ,טלעוו רעד ןזַײװ ןעק ןעמ

 ןוא עזעיגילער-שידַיי סָאד טרעװ דנַאל

 סָאד ןוֿפ טױבעגֿפױא ןבעל-רוטלוק ןסָאד|}

 .(5 ,1956 ,27 רַאונַאי ,רעפמעק רעשידיא) ַײנ
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 טלעגעבלוב

 -עמערָא ןגרָאזַאב וצ הכימת ,טלעגעבלוב

 ב/487 ,וָאקשטוטס :לֿפָאטרַאק טימ טַײל

 .(גנובעג ,479)
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 ַא טַײלגסױא רַאֿפ רכׂש ,טלעג"תוררוב

 -עג טָאה עמַאמ יד :םידדצ ןשיױוצ ךוסכס

 רשֹּכ טינ זיא סע ...פָאק ןטימ טלקָאש

 יז טָאה -- ןיליֿפּת סדניק ןַײמ רַאֿפ גונעג

 ןיוש זיא ָאד :טדערעגסױרַא ליטש ךעלדנע

 ענַײז :סעּכ ןיא לסיבַא ןרָאװעג עטַאט רעד

 רעד ןופ ,שאוהי) ? רשּכ טינ טלעג-תוררוב

 .40 ,1913 ,קרָאי-ינ ,רענעי ןוא טלעװו
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 ךִיי ַא סָאװ ,ןגעמרַאֿפ סָאד ,טלעג"ןוחטב
 האמת ןעהק ןיא חיז הפיו תהמארפפ א

 ...טָאה ןרעטנַאלַאס} לארׂשי יבר :החגשה

 ן"רערָאטעברַא ןַא דיי ןטושפ ַא םענייא;}

 -טנַארַאֿפ ןַײז ףיא טמענ רע זַא ,טגָאזעג

 םעד ןבָאה טעװ רע ביוא זַא ,טײקכעלטרָאװ

 ,לבור טנזיט 10 ףיוא וליֿפַא ןוחטב ןתמא

 רע ןרעשַאב רעטשרעביוא רעד םיא טעװ
 טנכערַאב ךיז טָאה ...ןעמוקַאב סָאד לָאז

 -ָאה ליֿפ ױזַא רע ףרַאד סָאװ ,|דַיי רעדו

 ןעק רע זַא ,סייוש ןרעטיב ןטימ ןעווער
 םורַא ױזַא ןוא ,ןוחטב קידנבָאה קִיור ןציז

 ןעװ ...לבור 10:000 ןעמוקַאב רע טעװ

 -ַאב וצ ןביױהעגנָא ןיוש טָאה רעגנוה רעד

 יבר וצ ןֿפָאלעג רע זיא ,בוטש יד ןלַאֿפ

 לָאמַא ךָאנ טגערֿפעג ןוא בוטש ןיא לארׂשי

 רע סָאװ ,ךַאז יד ןוֿפ טייקרעכיז יד ןגעוו
 םיא טָאה לארׂשי יבר .טגָאזעגוצ םיא טָאה
 ןיא רעכיז ױזַא זיא רע זַא ,טגָאזעג ןַאד
 -עגפָא טלָאװ ,לארׂשי יבר ,רע זַא ,םעד

 ןוֿפ טלעג-ןוחטב ןַײז ןדִיי םעד ַײב טֿפױק

 ,לבור 5000 ענמוזמ רַאֿפ לבור 10:000 יד

 רימ טיג ןדִיי רעד טגָאזעג טָאה} !טוג...

 ןַײמ ךַײא ףױקרַאֿפ ךיא ןוא לבור 0

 ןַאד .לבור 10:000 יד ןוֿפ טלעגךוחטב

 טסנעק וד ביוא :לארׂשי יבר םיא טרעֿפטנע

 ,טלעג טֿפלעה רַאֿפ ןוחטב ןַײד ןֿפױקרַאֿפ

 ךָאנ זיא ןוחטב ןַײד זַא ,ןמיס ַא סָאד זיא
 :ןיא "?טלעג-רשעמ,) רעכַאװש ץנַאג ַא

 טלעגריב 5 -.

 ,ב"ישת זומת ,םילשורי ,טכיל עשידיא סאד

 (ה 218 'םוח ;ב ךרכ
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 ןגרָאזַאב וצ טלעג ,טלעג"םילוח"רוקיב
 :ףליה רעשיניצידעמ טימ םיאלוח עמערָא
 טקעלק גָארטנַײא רעד זַא ,טגָאז ןמאנ רעד

 ןגָאז ערעדנַא ןוא ןבעג וצ ןעמעלַא טינ
 -םילוח-רוקיב יד טלייטעצ ןמאנ רעד זַא

 טימ ,סעקינזױלק עמערָא עכעלטע טלעג
 -רעד ןוא ֿברוקמ קרַאטש זיא רע עכלעוו
 רעבָא ,תוינשמ םיא טימ ייז ןענרעל רַאֿפ
 טמוקַאב ןַאמערָא רעד יבַא 'יהיש ךיא 'יהי

 .א) טינ עפליה ןייק ךיוא הרֿבח איד ןוֿפ
 ענייש איד רעדָא להקה תאטח ,ריֿפאס .י

 .(02 ,11 ,1888 ,ענליוו . . .עלעזערד
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 ַא ,אחרש ַא רַאֿפ גנונױלַאב ַא ,טלעגריב
 ןעמ טגירק ,טזייל ןעמ זַא : תוחילש ַא ,גנַאג
 -דָארג-ענליוו ,תרגא רדסמ) טלעגריב טֿפָא

 ןיא רעביא ;(05 ווירב ,104 ,ה"פקת ,ענ
 עלַא ןֿפױל םוצ ןיוש טיצ טלעגריב לָאמ
 הדוהי לג"ֿפ ;66 ווירב ,105 ,טרָאד) עלַײװ

 -טנָאמ ,קירוצ רהָאי טרעדנה טימ ,טעזלע
 ךָאנ 1 הרעה ןיא ,61--60 ,1927 ,לָאער
 פָא ןעגנערב סָאװ ,ךעלגנַיי יד ;(םירוקמ
 ,טעזלע .י טלענריב ןעמוקַאב ,טעברַא יד
 ,פ"רת ,עשרַאװ ,תוכאלמ ילעב ןוא תוכאלמ
 טלעגריב זַא ,טעזלע טגָאז 8 הרעה ןיא 5

 םיתרשמ טיג עמ סָאװ ,טלעג ללכב טסייה

 סניכעק יד ,טסניד יד ,ןעגנוי יד ;(ל"גדא
 יד יװ קידנעטש טיירדעגמוא ךיז ןבָאה
 וצ ןוא טעברַא רעד וצ ןבירטעגנָא ,םידש
 םיחרוא יד ןוֿפ טלעגריב ךרוד גנונידַאב
 רעּפ רעד עלעמולש 'ר ,ד"מא - עדנַאװעל)
 ,ל"רת ,ענליו ...'נ הלהק רעד ןֿפ
 טּוג יו ,טקנעדעג ןבָאה ןדִיי לַײװ 3
 די ןיא ןלייצ המחלמ רעד רַאֿפ ןגעלֿפ יז
 שטָאכ ,רעגערטווירב "ןשִייוג, םעד ןַײרַא
 ..ןטָאברַאֿפ ןעוועג לעיציֿפָא זיא טלעגריב
 -עג רָאנ טשינ טָאה שטנעמסקלָאֿפ רעד
 םעד ךיא טָאה רָאנ ,לָאצּפָא םעד ןבעג
 רָאּפ ַא ןבעגעג רעגערטווירב ןשידִייו



 טלעג-עקוויקשיב

 -ניא עכעלרעגריב יד ...טלעגריב ןשָארג

 יד סרעדנוזַאב ץנַאג ןוא ןגעקַאד ץנעגילעט

 רעגערטווירב םוצ ךיז ןבָאה םיריױטקָאד

 ןשָארג ןייק ...ךעלטנַײֿפ טעמכ ןגױצַאב

 ...ןבעגעג טשינ יי ןבָאה טלעגריב

 ,ךעלנַײשרַאװ רעמ זיא סָאד ןוא תינשהו

 טלעג ןעמענ וצ טניוװעג רָאטקָאד רעד זיא

 רעבָא ,טלעגבָארג=- ןעמענ וצ עקַאט ןוא

 -רָאּפער ,יקסנישטָאּפָא ץרּפ)...?ןבעג וצ

 ,עשרַאװ ,אטעג רעוועשרַאװ ןופ ןעשזַאט

 ,ךַײרנַײװ סקַאמ ר"ד ;(79--78 ,16 ,4

 :שטַײד,) 213 ,1923 ,ןילרעב ,ןעלּפַאטש

 טַאטיצ ַא טגנערב) 247 ןוא ("טלעגקנירט

 ,יװַאקרַאה ;('ה"י ןט19 בײהנָא עמַאס; ןוֿפ

 ,טלעגריב,)) 4179  ,וָאקשטוטס ;1

 -ָאנױו ;292 ,ץלוש ;("טלעגייט ,טלעגקנירט

 ,140 ןוא 739 ,464 ,קרַאמ ;126 ,רוק
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 ףױא ןשָארג רעקיטַײז ,טלעג"עקוויקשיב

 עניילק יד וליֿפַא ןוא :(?ןשַאנ ןוא ןסערֿפ

 -הטיחש רַאֿפ ןלָאצַאב ןרע ליוו} ךעלרעֿפלעב

 ,טלעגטַײז ןבָאה ייז סָאװ ץוח... !טלעג

 טלעג-עקוויקשיב ייז ַײב טסייה סָאד סָאװ

 רעדָא סרעדנעס ןמלק יּבר רעד ,יולה ֿבאז)

 ,ץסרת ,ועשטידרַאב ,עקצּורטס עלעקנעי

44 

 :רימ ןענעײל לכיב ןבלעז םעד ןיא
 ש"י ןעקנירט וצ טגױטעג ָאי ךַײא טלָאמ ןבָאה
 סָאד ,רעזעלגייט ןוֿפ אקװד ןוא ךס א אקװד ןוא
 ןוֿפ ןשַאנ --- הלעמ עטײװצ יד .הלעמ ןייא זיא
 :שיב םענייאניא ךיז ןשיװצ ןכַאמ ןוא פעט יד

 יז טָאה סרעֿפלעב יד וצ ןואק ;(3 'ז) "עקװיק

 !סעקשיק עװערַאּפ ! סעקינאֿבוסו-ללוז : ןגירשעג
 רימ ןבָאה; ;(11--10 'וז) ?!סעקינעקװיקשיב
 ַא םיא רימ ןבָאה ,רעפלעב ַא ןייגכרוד ןעזרעד
 .שיב !עקשיק עװערַאּפ !רעשַאנ :ןָאטעג יירשעג
 .(11 'ז) *! קינעקװיק

 .טחוש םוצ גנאג ןרַאֿפ אמּתסמ ָאד טניימעג 1
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 יז,

 הלהקה סקנּפ ןיא .טלענ"תורֿפקה"-תיב

 רעד זיא ,ה"י ןט19 ןוֿפ ,סַאזלע ,ןֹורברבֹוא

 סָאװ ,תונקּת יד ןשיװצ לקיטרַא רעטשרע

 גנוציז רעד ףיוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענַײז

 ה"ר א עטייה ןאפ :ַאזַא ,1851 ,23 'וואנ

 ןעטלאהעג ב"ב עגיזעיה רעדעי זיא ,ב"ירת

 טלעגקיטולב = 46

 וצ דלעג תורבקה-תיב ךילרהאי .רֿפ 1

 יד ןוֿפ .(ץיזַאב ןטַאװירּפ ןיא סקנּפ) ןעלהאצ

 -נערינ יד ןוֿפ טרֿפב ,רעכיברומימ עטלַא

 יו עז וצ זיא ,תומישר-תוֿבדנ רעגרעב

 ןיא ןעוועג זיא ןעמונעגנָא ןוא טײרּפשרַאֿפ

 ןטוג ןרַאֿפ הקדצ יד ה"י ןט-14 ןוא ןט3

 9. 5846, 2005 :ןעז .ןדַיי ןשיוצ טרָא

 ת/?עזמט6086/ 146-

 6:מ) 1898 87--94.

 -תורבקה-תיב זַא ,ןסָאלשעגסיױא טשינ זיא'ס

 ןטַײצ ענעי ןוֿפ ןעמַאטש ךָאנ לָאז טלעג

 2/סז/ץזס/ס8זשחמ 5

 דנסזיטע011654
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 סָאו ענעגײא סָאז ,טלעג"שרדמ"תיב

 רעטכָאט ןייז ןבעגעג טָאה רע :'טלעגלוש

 -תיב ןוֿפ ןדנ לבור ןָאילימ לטרעֿפ ַא

 רעד ,סעקשָאש םיח ר"ד) טלעג-שרדמ

 ,ו/1 ,1956 ,14 'טקָא ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט

 ןיא טרעהעג טרָאװ סָאד .(טפָא עט2)

 ןיא טרָאד ךוזַאב ןייז תעב לוש רעקסנימ

 ,1956 רעמוז
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 רעדנַא ןוא םילקש ,טלעגישדקמ"תיב

 שדקמה תיב םוצ טרעהעג סָאװ ,(םוטנגייא
 טָאה ןעמ יװ גנַאל ױזַא :('הובג תושר))

 ךָאד ןעמ טָאה ,המורת יד טדיישעגּפָא טינ

 ךָאנ םילקש עקיזָאד יד שדקמה'תיב ןיא

 יד זַא ,סע טסײה .טַאהעג ןעניז ןיא טינ

 יד ןוֿפ תושר ןיא רדסכ ןענַײז םילקש

 -- רעטלעג ערעייז ןוא ,ןשטנעמטָאטש

 ןענַײז -- רעטמלעגי-שדקמה-תיב טינ

 ןוא ןרױלרַאֿפ רעדָא טעֿבנגעגוצ ןרָאװעג

 םילקש ערעדנַא ןבעג רעבירעד ןזומ ייז

 ןיא שוריפ ןוא גנוצעזרעּביא טימ תוינשמ)

 ,לָאערטנָאמ ,ַאקשורטעיּפ החמש ןופ שידיי

 הנשמ ,ב קרפ םילקש ,דעומ רדס ,ו"שת

 .(שוריפ) א
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 סיױװע ןוא טולב טימ ,:טלעג (ע)קיטולּב

 טרעטיצעגּפָא ןַא ,טסנידרַאֿפ רענעמוקעגנָא

 טָאה :ןשטנעמ עמערָא ןוא להק ןוֿפ ןשָארג

 רעד ףיוא החיצר  ַאזַא טרעהעג ךָאנ ךיז

 ,ןגיל םינצבק ּוװ ,שדקה ַא :טלעװ רעצנַאג



 טלעגקיטולב

 ,סע גיט סָאװ וצ ?טולב ןטסָאק ןדַיי לָאז

 ןייש ןַײז לָאז שדקה ַא ןעד ןעמ ףרַאד
 סָאד ךיז זיא ףױרַאד ?טצוּפעגסױא ןוא

 ןעמענקעװַא טעװ ןעמ זַא טנַײה .שדקה ַא

 ,שדקה ַא ףיוא עסקַאט רעד ןוֿפ טלעג סָאד

 תוכרטצה ףיא ןעמענ ןעמ טעװ עשז יװ

 ךיא ןיב שדקה םעד ןוֿפ אלימ ?להקה

 םיריבג ערעזדנוא ןלעוװו אמתסמ ,לחומ ךַײא

 ַאזַא ןבעגקעוװא לָאז ןעמ ץזָאלרעד טינ

 ןוֿפרעד ,טלמַאז ןעמ סאוו ,טלעג קיטולב

 לקיטש ןייק טינ ןסע טַײלעמערָא סָאװ

 ַא ןוֿפרעד ןכַאמ רָאג לָאז ןעמ ןוא שיײלֿפ

 רׂשבמ לוק ,רענילהָאװ ַא שדקה םענייש

 רעצנַאג רעד :;(א/281 ,26 'מונ ,7

 ףיא ןעגנַאגעגסױא ךעבענ זיא תוינערוּפ

 ץקיטולב ענַײז ףױא טסע רע ,ןדַיי םעד

 -השמ|) רענייב ןיא ןוא תורצ ןיא טלעג

 חסּפ-רַאפ רעשידּוי רעד ,ןסעקצַאש ןרהא

 --33 ,1881 ,עשרַאװ ,לארׂשי גהנמ רעדָא

 -ליבעג ןייק טינ ,דֵַיי רעכעלרע ןַא 4

 עשלהק טימ טוט ןעמ סָאװ סייו ,רעטעד

 טמענ טלעג סָאד ,טלעג עקיטולב עניימעג

 טלײטעצ טרעוװ סָאד ,ו"ח ריֿבג ןייא טינ

 רעדעי ,ריֿבג רעדעי ,טנעה עכעלטע ןיא

 ןוא ,עלעסיב ַא טמענ הֿבוט-לעב-טָאטש

 -עג םעד ןוֿפ יירשעג ַא טרעװ סע ןעװ

 סָאװ ,רעַײט זיא שיײלֿפ סָאװ ,םלוע םעניימ

 טיג ןעמ סָאװ ,גָאװ ןייק טינ טיג ןעמ

 סע ןוא הֿפיסא ןַא ךַײלג טרעוװ ,רענייב

 ןיזר הלגמה) רָאװָאגירּפ ַא טכַאמעג טרעוו

 ;(11 ,1883 ,עשרַאװ ,רעדנעזייר רעד ,ןיזרד

 רימ טסבַײרש ,ךורב רעביל ןַײמ ,וד סָאװ

 זיא סע ןוא קירעיורט וצ זיא םילשורי ןוֿפ

 םוא ,רעבָא ,םינבר עגיה יד טימ יו טקנופ

 ךָאד ןטלָאװ טרָאד םיקידצ יד ,ןליוו סעטָאג

 ןיהַא ןעמוק סע זַא ,טָאג ןעקנַאד טֿפרַאדעג

 ןעמענ טינ ןלעװ ייז זיולב טינ סָאװ ,ןדִיי

 ,הקולח יד ןוֿפ טלענ ןקיטולב םעד ןוֿפ

 ,ןשטנעמ ןבָאה ייז ןָא ךָאנ ןלעװ ייז רָאנ

 ,יקסניוועל יולה קחצי) ןבעג ייז ןלעװ סָאװ

 .(28 ,וװ ,1890 ,עשרַאװ ...ןעטסינָאלָאק איד

 ץעקיטולב עכלָאז ןוֿפ ךָאנ ןזדניצ ןלָאצ וצ

 טלעגלטעלב 47

 ,םימותי ןוא תונמלא עמערָא ןוֿפ רעטלעג

 ןוא עניו וצ ןבָאה רימ ףיוא ןלָאז ייז

 ,ןײטשנרָא לארשי) ? רעלעב עכלָאז ןכַאמ וצ

 עטראַאנעג איד רעדָא לארשי תונויער

 טצַארק ןעמ זַא ;(01 ,1893 ,סַאי ,טלעװ

 יד סעכעבעב עטצעל יד ןוֿפ סיוא ָאי ןיוש

 ןעמ לָאז ,ךעלברעק טרעדנוה רָאּפ ענדיב

 ןבעג יצ ,טַאדָאּפ ןלָאצ טלעג קיטולב ַאזַא

 ַא ףױא ,שדקה ַא ףיױא ,לוש ַא ףױא

 רַאֿפ םינויבא-םחל ףיוא יצ ,הרוּת-דומלּת

 רַאֿפ סַאג ןיא ןלָאװשעג ןרעוו סָאװ ,ןשטנעמ

 סָאד ,יקצעניל .י .י) ?טלעק ןוא רעגנוה

 (98 ,;ט"סרת ,ענליו ,לעגתי עשידיסח
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 ןעמענוצ יד ןוֿפ ענייא ,; טלעג (ע)קיטולב

 טלַאה ריא בױא :טלעג עשטַײד=- רַאֿפ

 ןוֿפ סָאװ ,טוג זיא סע זַא ,רעגײטשַא

 טמוק טלעג-םימוליש+- סדנַאלשטַײד-ֿברעמ

 ,םידיחי רַאֿפ ףליה ץוחַא סָאװ ,סעּפע סיורא

 -ַאהער ךיוא סע טֿפלעה ,םזיצַאנ ןוֿפ תונברק

 יד ןוֿפ לייט םעניילק ַא שטָאכ ןריטיליב

 תורצוא-רוטלוק עטרעטשעצ ןוא עטריבַארעצ

 םינּפ ןיא ךיילג ךייא ןעמ טֿפרַאװ --

 ןענַײז סָאד סָאװ טינ טרַא ךַײא זַא ,ןַײרַא

 ,ךייא טגָאז ןעמ ןוא "רעטלעג עקיטּולב,

 יד ןוֿפ קנעדנָא םעד טכעװשרַאֿפ ריא זַא

 ,11 ינוי ,גָאט רעד ,רעגינ .ש) םישודק

6,5). 

 םורא קימעלָאּפ רעטרעטיברַאֿפ רעד ןיא

 יד טצונעג ךיוא ןעמ טָאה ,טלעג עשטַײד יד
 ,טלעגטולב :םרָאֿפ
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 :טלעג-ץרחי-אל+- ךַײלג ,טלעג"ץרחיילב

 .טלעגשעוו ןיא םוקמ הארמ
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 ַא רַאֿפ הכולמ רעד לָאצּפָא ,טלעגלטעלב

 ריא ,טניימ ריא :בלעוועג ַא ףיוא טנעטַאּפ

 טײרדרַאֿפ ריא ,ןײנ -- םענעי טײרדרַאֿפ

 -רַאֿפ ןעמ ,טנכערַאב ...!ּפעק יד ךיז

 -רעד וצ ףיוא (? רָאנ) ךָאנ הרוחס טֿפױק

 טנעצָארּפ 25 ,גנונעכער טוג ַא טימ ,ןגייל

 ,טכַארֿפ םערָאװ ,ןרק םעד וצ ןגיילרעד

 םיתרשמ ,טלעג ליטעלב ,טלעגטיילק+-



 טלעג-ךעלמעזעב

 -ַאזוצ ןכַאז עלַא יד ...ןזדניצ ןוא ,טסָאק

 ףלָאװ) טנעצָארּפ 25 זיב סיוועג זיא ןעמ

 -רַאב ,םיעגּושמ ראפ זּומּת ח"ר .,יקסניטיל

 .10--9 .,ח"סרת .,וועשטיד

 טכַארבעג ָאד לָאז אֿפוג "לטעלב, ןוֿפ ץונַאב םוצ

 ןּב ףסוי הכימ ןוֿפ תומוקמ-ארמ רָאּפ ַא ןרעװ
 א ןופ םיבתּכ עשידוי ןסיקסװעשטידרעב} סנוירג

 סעּפעמ :34 ,1/ ,ד"ּפרת ,ןילרעב ,בורק ןעטַײװ

 זַא .ןדָאש א סױרַא ךיוא הנידמ רעד ךָאד טמוק

 ךעלטעלב ךָאד ןעמ טמענ ;טשינ טָאה טרּפ רעד

 ןעמ טלָאצ רעַײטש ןוא ײז ַײב טײלק א ףיוא

 טימ ךיא גָארט ןגָארט, ;72 ,טרַאד ;"ךיוא ײז

 ןעמ רָאט סָאד ןוא ןןֿפױקרַאֿפ וצ| ןסָאריּפַאּפ ךיז
 רָאנ םורַא ךיא יײג ױזַא ;לטעלב ַא ןָא טינ ָאד

 ,ןשטנעמ עלעדייא וצ ךָאנ ןוא םיריױטקָאד וצ

 טינ ךימ טעװ עמ זַא ,רעכיז עשטָאכ ךיא ןיב
 ;82 'ז ,111 :;61 יז ,11 :ןעז ערעדנַא ."ןרסמ

 ,19--18 יז ,ע
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 - ץחרמ+- ןוֿפ לײט ַא ,טלעג" ךעלמעזעב

 ץחרמ ןיא ןילַא טינ טייג עקסָאנ :טלעג

 סָאד ,ךָאנ םיא ןעייג ןדַיי הדע ןַא ,ןַײרַא

 רַאֿפ ,טַײלעמערָא טַאלג ןוא םיחרוא ןענַײז

 -םעזעב ןוא טלעגדָאב+ טלָאצ רע עכלעוו

 ךעלטיוק סיוא ייז טֿפױק ןוא טלעג-ךעל

 ירֿפ רעד ןיא תבש ףיוא ןַײרַא הווקמ ןיא

 ,7 'ב ,1925 ,ענליוו ,קרעוו עלַא ,ץרּפ .ל .י)

 .(19--18 ,"שידיסח;
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 טַײלעמערָא סָאװ תוטורפ יד ,:טלעגלטעב

 סָאװ ,שטנעמ רעמערָא ןייא : ףיונוצ ןעמענ

 ,רעזַײה יד רעביא ןוז ןטימ ןייג טגעלֿפ

 וצ ןשָארג ַא ןבַײלק וצ ןביוהעגנָא טָאה

 סָאד טָאה רע סָאװ ,שובלמ ַא ףיוא ןשָארג ַא

 -נָא ןיוש טָאה רע זַא .טכיורבעג קיטיונ

 -עג ַא ןיא ןַײרַא רע זיא ,לסיבַא ןבילקעג

 -נעש םיא לָאז'מ ,ןטעבעג טָאה ןוא בלעוו

 זיא רחוס רעד .שובלמ ַא ףיוא הרוחס ןעק

 .טקנעשעג םיא רע טָאה ,ןֿבדנ ַא ןעװעג

 םעד ןבעגעג ןַאמערָא רעד טָאה ךָאנרעד

 -וצ טָאה רע סָאװ ,טלעג לסיב ןַײז רחוס

 וד זַא ,ןוז רעד םיא טגערֿפ .ןבילקעגֿפױנ

 ַא ןטעבעג וטסָאה םורָאװ ,טלעג טסָאה

 -עג טלָאװכ ןעו :םיא רע טגָאז ?הנּתמ

 -לטעב ךָאד סע זיא ,טלעג ןַײמ רַאֿפ טֿפיױק

 ךָאד טעװ ליֿפ ,תועבטמ עטכעלש ,טלעג

 טלעגרעֿפלעב -- 48 --

 זַא טציא .ןעמענ ןלעװ טינ רחוס רעד

 רע טמענ ,הנּתמ ַא ןטעבעג םיא בָאה ךיא

 םיא ביג ךיא טלעג רעסָאװ ַא ןָא ןיוש

 טימ ןינעז תוחילס עיינ איד ,תוחילס רדס)

 ,ד"ערת ,ןילבול .תונחת .רסומ ילשמ .המלשה

 .א/487 ,וָאקשטוטס .(רסומ ילשמ ,5-3
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 :ןֿפָאלשרעביא רַאֿפ טלָאצעג ,? טלעגלטעב

 קיטשרענָאד ןוא קיטנָאמ עלַא ךיז ןעקצעה

 "וה ןגייל ,ןַײרַא טָאטש רעסיורג רעד ןיא

 ,ןצנַאװ טימ ןֿפָאלש ,טלעגלטעב ןלָאצ ,תואצ

 טניול אינסכא) "לעטָאה;א טסייה עס יבַא

 -וינ ,קרעװ עלַא ,םכילע-םולש) (!טינ ייז

 קיצעביז ןוא ףניֿפפ ,9 'ב ,1925 ,קרָאי

 .ב/700 ,ווָאקשטוטס .(117 ,"טנזיוט
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 יר=- סָאװ ענעגייא סָאד ,טלעג"סנהילעב

 טָאה ֿבנג רעד זַא :טלעג-סנה-לעב ריאמ

 רע סָאװ ,לטרַאגַײב ַא ןיא ךיז םורַא טלעג

 ןוֿפ ןןעמונעגֿפױנוצ} ןימהעניג ךיוא םיצ טָאה

 ןוא טלעג-לארׂשי-ץרא+- טעטש עשידִיי עלַא

 -עטש סָאד ,דלעֿפנסקַא .י) טלעג-סנה-לעב

 .(139 ,1861 ,קיצפַײל ,לכיטניר
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 תוריכֹוש עקידנשָארג יד ,טלעגרעֿפלעב

 טלָאצעג ןבָאה ןרעטלע ןוא דמלחמ ַא סָאװ

 -ניק יד טימ ןענרעלּוצ רַאֿפ רעֿפלעב םעד

 ןטעברַא ערעדנַא ךָאנ ןָאט רַאֿפ ןוא רעד

 תוסנכה יד ןוא תודֿבוע יד ןגעוו) ייז םורַא

 רדח ,ןרעטש לאיחי :ןעז סרעֿפלעב ןוֿפ

 ;32--30 ,1950 ,קרָאי-וינ ,שרדמ-תיב ןוא

 -וינ ,ונמע ייחב רדחה ,ןײטשֿפרַאש יֿבצ

 -עג םיא טָאה רע :(92--90 ,1943 ,קרוי

 ,דליג עסַײװ קיצנַאװצ ןמזב ןמז ידמ ןבעג

 ,דניק ןכעלטיא ןוֿפ טלעגרעֿפלעב ץוחַא

 -נַאװצ לָאמַא ךָאנ טכַאמעג רשֿפא טָאה סָאד

 -שדוח רע טָאה טסעק ,ןמז ַא ןדליג קיצ

 לארשי) םיתב-ילעב יד ַײב ןסעגעג זַײװ

 ,קיצפַײל ,לכיטנירעטש סָאד ,דלעֿפנסקַא

 ,טינ ריא טקוק עשז סָאװרַאֿפ ;(/ ,1

 ,טולב סעקיר טפַאצעגפָא טרעװו רימ זַא

 -יבר לָאמ עלַא ןקיש ךןַײא ףרַאד ךיא זַא



 טלעגרעדנעב

 ךַײא טרַא סָאװרַאֿפ 1567 'מונ ןעז} טלעג

 ערעַײא ןעװעדָאהנָא ףרַאד ךיא זַא ,טינ

 ןקיטיוו עלַא יז ןבעג ןוא סרעֿפלעב

 טלעגרעֿפלעב ןוא טלעג - שדוח - שאר +-

 'מונ ,1867 ,רשבמ לֹוק ,"םינמזה ןיב, ,.ח)

 ךיז ריא טָאה גרַאק ךָאנ (ג-ב/115 5

 ץוח ?טולב .רעזדנוא טימ ןסערֿפעגנָא

 ?טלעגרעֿפלעב ןוא טלעג - שדוח - שאר+-

 ? ױזַא סָאד טגָאלש ןוא דניק ןַײמ ריא טמענ

 !טָאג ןיא טינ רָאג טבױלג ריא ןדַײס

 רעדָא סרעדנעס ןמלק יבר רעד ,ױלה ֿבאז)

 ,סרת ,ועשטידרַאב ,עקצורטס עלעקנעי
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 ,רעדנעב :רוציקב ךיוא) ,טלעגרעדנעב

 "ךלעג רדנעב; עיציזָאּפ יד ,(וו"זַאא דנַאב

 -ייה} דלעֿפצײה סקנּפ ןיא טכַארבעג טרעוו

 ןיא די-ֿבתכ) ד"לקת--ג"ית ,ןדלעפסגניד

 ןַײז ןיא ףלָאװ .א .(קעטָאילביב - רַאנימעס

 סקנּפ םעד ןגעװ טעברַא רעקידמיטרּפ

 יד זַא ,רעשמ זיא (300684 א6111; 247-278)

 טיה יד ןצוּפַאב סָאװ ,רעדנעב עטברַאֿפעג

 -עג ןעמ טָאה ,ןטַאדלָאס ןוא םירעױּפ ןוֿפ

 סָאװ ,טַײל עכלעזַא וצ דירי ַא תעשב ןבעג

 עשידַיי יד ןצישַאב ןֿפלעה וצ חוּכב ןענַײז

 -צוש רעדָא הרימש ןימ ַא -- ןלעטשקרַאמ

 ןעניֿפעג רימ יו ױזַא ,(269 ,טרָאד) טלעג

 ַא ןיא טנכײצרַאֿפ אֿפוג סקנּפ ןיא עקַאט

 הרימש דנב רו ו"לת לולא ח"ר; ןוֿפ ןובשח

 ןקידרעִירֿפ ַא ןיא .(ב/טכ) "קוש לע ןאכב

 -ּפָא ענעדײשרַאֿפ טנכערעגסיוא ןרעוו ןובשח

 ן16621 ג"כת וילסכ ח"רב 'א םויב, :ןלָאצ

 א"י 'וע .גורתאל ט"ר 'ג לטעצה הז השענ

 .טלעגרדנעב 'נוא .טלעגטייר+- יצחו ץפ

 'ה 'וע .טלעגרוט-- ט"ר יעיבר יז 'וע

 ,חלגל ט"ר יב .השדח הנש ט"ר יו הצעל ט"ר

 .(א/זי) "יצחו ט"ר ח"י לכה ךס
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 טָאה םייה סױרֿפ ןַײמ ןיא ,טלעגרעקעב

 ןקוררַאֿפ רַאֿפ גנולָאצַאב :טנכייצַאב סָאד

 יצ תבש ףיוא ןקַאב ןזָאל רעדָא טנלָאשט

 -עג טרָאװ סָאד .ַײרעקעב ַא ןיא ֿבוט-םוי

 טלעגלווירב = 49 =

 ןיא ןוא ןעלטעצ-תונובשח ףיא ךיז טניֿפ

 ַא ןיא .עיצקעלָאק סניוועל ןוֿפ םיסקנּפ

 תנש תיבה קדב ארבחל האצוה; לטעצ

 ,(הרֿבח רענּפמעק ַא אמתסמ) "ק"פל ב"ירת

 רקוצ, ַא רַאֿפ ןּבַאגסױא עלַא ןשיוצ ןענַײז

 החרט רכׂשי ךיוא טנכערעגסיוא ?ןעכוק

 ףיוא) ."דלעגרעקקעב, ןוא "הנח השאהל

 -רקעב , :לטעצ ןטריטַאד טשינ רעדנַא ןַא

 םירמווש אשידק ארבחד סקנפ ןיא ;('דלעג

 -על ןט"כרת|--א"רת אנּפמעק ק"קד רקובל

 ַא 73 טַאלב ףיוא ךיז טניֿפעג (146 ,ןיוו

 "ןעכוקגינאה, ַא ןוֿפ תואצוה ןגעו ןובשח

 ...,רעייא ,גינָאה :סעיציזָאּפ יד טימ

 ךיא ,לעמ ,ןרימש וצ לייא ,ןעלדנַאמ

 ?'דלעג רעקקעב;, ןוא ?דלעג הכןאןלמ,+-

 -ןיועל) םת יכלוה סקנּפ רענּפמעק ןיא

 טַאלב ןֿפױא ךיז טניֿפעג (240 עיצקעלָאק

 ."דלעג רעקעב, ח"כרת תוּכוס
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 :הלהק רעד רַאֿפ לָאצּפָא ןַא ,טלעגטיורב

 -רעד לָאצּפָא רעד טרעװ לָאמ עטשרע סָאד

 ,ג"מקת רָאי ןיא טרהוֿפגנַאל סקנּפ ןיא טנָאמ

 טמַא-הלהק רעַײנ ַא טנָאמרעד טרעוו'ס ּוװ

 רַאפ רעטעלב) "םחלה לש תועמ ןמ הבוג;,

 .(21 הרעה ,126 ,א ,1957 ,עשרַאװ ,עטכישעג

 ,טרָאד) "םחלמ הבוג, :רוציקב וצ רעטעּפש

 ךיז טניֿפעג ה"נקת ןובשח ןיא ,(136 4

 "הנשה לכ םחלמ הסנכה; :עיציזָאּפ ַא

 טָאה ה"מקת תונקת יד ןיא ,(129 ,טרָאד)

 ּפָא ןעק טלעג טיורב :ןעמונעגנָא ןעמ

 םוכסמ טזיא בייח סקינ רעװ ןרעוו טנכעריג

 .(5 ףיעס ,133 ,טרָאד)
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 תומהב ןוֿפ לָאצּפָא-הטיחש ַא ,טלעגלווירב

 ןקילָאמַא ןיא תוֿפוע ןוא (תוקד ןוא תוסג)

 הבגנ לכה לאז אבהל :ןרַאגנא-ךַײרטסע

 זאו םינשי תובוח ץוח םוכס יפל ןירעװ

 תסנכהמ ןירעוװו טלאציב לאז זיא בייח להק

 לבירב ןילאז הלהק ינב ונייהד הלהקה

 "/1800615- ,דלַאװנורג סקַאמ) ןיכאמ דלעג

 4011 , /0//6שס// ןשז 1460/א0/6 101/8-

 ןוֿפ ,515 ,ןיוו - ןילרעב ,/2:4006 753



 טלעגלווירב

 להקה ועבת דוע ;(1702 ,ךוב-ןלָאקָאטָארפ

 ןתיל ק"חו סמ ןתנ אלש םינש המכו המכ הז

 לולכיו ...הלהקה תונקת פ"ע טלעג לבירב

 רטפ ןואגה ו"מדאש ותעובשב |דוד ברהָו ד"רה

 -234 ,ןײטשכַאו) :טלעג לבירב תוניתנמ ותוא

 ןםיתב-לעב| ב"ב ראש ;(1717 רָאי ,5

 ךותו ןידימת םיטחוש םניאש וניתלהק ינב

 ךרד תוסג תומהב טוחשל םיצור ל"נה הנש

 החומ ןיאב םדיב 'יהי תושרה הרקמו יארע

 לבירב לש טקארטנוקה יפכ ומלשש ןפואב

 פ"ע הלעו ;(1728 רָאי ,142 ,טרָאד) דלעג

 המהבה לע ףיסוהל ןינב בורו ןינמ בור

 לע רתונ ל"צ י'ח הקידבב הרשכ איהש

 י"ח המהבה לכמ ונתי טלעג לבירבו ?ץאז

 ,ןויצ ,אנהכ .ז .י) םדוקמ לע ףסונ ...ל"צ

 ,שטיבערט ,205 ,'ח הנש ,ג"ישת ,םילשורי

 םירוברב תופוע .(ה"צת תוכוס דעומה לוח

 םילוגנרתו םיזװא םינטקו םילודג םיסובא

 ךירצש המ לכ ךילטעצ ילב טוחשל לוכי

 רכומהל ןתי הטוחש הזווא הנקי םאו ותיבל

 רשא הדועת בתכמ ילטעצ ימד ריחמב

 םגו היתחת תרחא טוחשל טחושהל הארי

 ,480 ,ןטרָאד) הרזחל לבקי דלעג לפירבה

 הלהק יד סָאװ ,תונבריֿבתכ ןיא ט יאנּת

 -קחצי 'ר ֿבר םעד ןבעגעג טָאה טַאטשנזַײא

 ;(1821--ב"פקת ןוושחרמ חכ ,סלרעפ השמ

 ריכשהל וגהנ זאמש ןגנוזיפ} ותלהק ןודינ

 ארטיל לכמ םלשל ונייהד דלענלעווירבה

 בושו םילועו םיסמל עויס 'יה הזמו רשב

 סמ ליטהל אלש ומיכסה םינש 'ה ומכ הז

 ותכרעה 'א לכ ךירעהל אלא רשב ילכוא לע

 רתוי ןידדצל וקלחתנ התעו ,הכלהכו ןידכו

 ריסהל םיצור ןינב בור םהבו ןינמ יצחמ

 רשבה לע ליטהלו הכרעה אשמ םמכש לעמ

 ודיספי ז"יעש םעטמ םינאממ רחאה יצחו

 וחיוריו רשב ילכוא בור םהו ךרע יתוחפהל

 ,גימרת ,ןיו ,רפוס םתח ת"וש) ירישעה

 םוי ןגרוןב|סערןּפ, ,זיק ןמיס ,מ"וח קלח

 .?'ק"ּפל ח"צקת רדא 'ג 'ד

 ---466 ,ןטרָאד ןעז ,ללכב טלעגלװירב עגונב 1

 ,ױדנַאל .א ַײב שטַײט םעד ןוא 2 הרעה ,8

 וצ יאדכ זיא --- רעטלע רעד עגוננב ;:44

 ךיז טדער טלעגלװירב ןגעװ זַא ,ןענעכײצרַאֿפ

 טלעג-הכרב --פ0 =

 טָאטש רעשירעמ רעד ןוֿפ הנקת ַא ןיא ןיוש

 רשֿפא ןוא 1694 רָאי ןוֿפ ( עג ;אייג) יַאג

 ךירניה :ןעז) רעטלע ךָאנ טרָאװ סָאד זיא

 ,(שטַײד) ייאג הלהק רעד ןוֿפ תונקת יד ,שעלֿפ

 106 ןאששװ 4004 10460461061046מ ,דלָאג ָאגוה : ןיא

 ,1929 ,ןירב .2120ז603 גמ 06ז440860/61/ 400 7

 4409 ,ב/35 ןוא 434234 6
 ,"בוצקה; טשטַײטרַאֿפ ןוא אנהכ טנעייל ױזַא 2

 טניימ סָאװ ,"ץַאט, ןענעיל ןעמ ףרַאדאב רשֿפא
 ?"ץסקַאט, (23 הרעה ,טרַאד) ןשעלֿפ טול
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 רעדָא ןײגרעבירַא רַאֿפ לָאצפָא ,טלעגקירב

 -עג ייז ןבָאה ךיוא :קירב ַא ןרָאֿפרעבירַא

 טָאה סע סָאװ ,סעקסינימ יד ַײב ןַאד טקריו

 ,קירב רענירג רעד ייז וצ טרעהעג ןַאד

 טלעגקירב ןייק ןעמענ טינ לָאז ןעמ סָאד

 ףיוא ןַײז ללפתמ ןעײג סָאװ ,ענעי ןוֿפ

 רעד ,קיד ריאמ-קיזַײא) םלוע-תיב םעד

 -פיל ,(15 ,ב"לרת ,ענליוו ,רָאבַאנ רעטששרע

 ,ב/217 ,ןיזיירד ;ב/157 ,1869 ,ץיש
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 -יה :ֿבר םעד ש"חר ַא ,טלעג"הלימ"תירב

 ֿבר רעד ּוװ ...טעטש יד ןיא םינבר עג

 ,םינויֿבאל תונּתמ ןוֿפ רקיע רעד טבעל

 ןוא ,-הנותח ,-הּכונח ,-םירוּפ ,-ֿבוט םוי+-

 רעד זיא רקיע רעד ּוװ ;טלעג-הלימ-תירב

 ןוא ןווייה ,קנעש-תבש ןוֿפ ןשָארג רענהֿפרט

 ַא רָאנ זיא טַאטע רערשּכ רעד ןוא טכיל

 עלַא ,ץרּפ ,ל .י) הסנרּפ רעד וצ גנורּפשוצ

 ןצַאזֿפױא, ,שוו 'ב ,1925 ,ענליװ ,קרעוו

 1311 .27 ,ףענָאטעילעֿפ ןוא

 -לייצעג טשינ ןיא הכרב-לזמ ,טלעג"הכרב

 ךיד טרעװ טָאג 'ה ךכרבי :םינמוזמ עט

 ןושל ואו 'נוא טלעג ליֿפ טימ ןישנעב

 ןליצ טינ ןעמ ןעװ ךָאד זיא טזיא הכרב

 ןמ יומסה רבדב אלא הכרבה ןיא יכ טוט

 איד רֿפ ןיטֿפריֿפ ןילעו אוד טשלעו ןיעה

 טלעג הכרב איד ןוֿפ ןירעװו איז םיקיזמ

 רנייד ןיא טיג רעמ ריד ה"ב י"שה שאוו

 ןימענ קוװע 'נוא ןיבאה הטילש ןייא אמוס

 ןיקיומה ןמ ךרמשיו שרדמ רעד טגאז םורד

 -יג םוא+- רביא וליפא טרעוו קיזמ ןייק זד

 שריה -יֿבצ) ןיבאה הטילש ןייק טלעג טליצ

 ,ןיימד טרוֿפקנַארֿפ ,רשיה בק ,רעוװָאנעדײק

 1 .(א/הנ ,ה"סת



 טלעג-הרושב

 :סטוג ןגָאזנָא רַאֿפ רכׂש ,טלעג"הרושב

 ךיא !טלעג-הרוׂשב רימ טיג !בעל רעטלַא 'ר

 ןעמַאמ} !ָאינָאמַאמ יד טכַארבעג ךַײא בָאה

 -לעוו רענָאיססימָאק רעד ,סומלַאק ךירלוא)

 ;47 ,מ"רת ,ענליוו ,קישטמַאררערַאט עלעוו

 זיא בעל רעטלַא 'ר !טיורבנקעב :66 'ז ףיוא

 ,יװַאקרַאה ;ב/65 ,1876 ,ץישֿפיל .(! ןעמוקעג

 131 .א6
 חספ ףױא לָאצּפָא שיײלֿפ ַא ,טלעג"רׂשב

 ק"ח יד ןטלַאהוצסױא ףיא :םיכרצנ רַאֿפ

 1.50 ןוֿפ לָאצפָא ןַא טמיטשַאב טציא זיא

 ג

 -נֿפַאה= סָאװ עבלעז סָאד ,טלעגנעװַאג

 םַײב טרָאפ ַא ןצונַאב רַאֿפ לָאצּפָא ;טלעג

 -נעװַאג סָאד :ןרָאֿפסױרַא ןוא ןרָאֿפנַײרַא

 ןטשרע םוצ טלָאצ ףיש ַא סָאװ טלעג

 -נעווַאג ;(ב/122 ,1869 ,ץישֿפיל .מ .י) לָאמ

 ,ןיזיירד :א/282 ןוא ב/207 ,טרָאד ,טלעג

 1351 .ב/535 ןוא ב8

 ,דלָאג ןוֿפ טצנימעג תועבטמ ,טלעגדלָאג

 ןכיײצטרעו רערענקעּפ רעטסכעה רעד

 -ַײװ ןוא :תועבטמ ענעלַאטעמ עלַא ןשיווצ

 -עגייא ןַא טציזַאב סָאװ ,טלעגדלָאג ,רעט

 סלַא קידנעווטיונ קידנעטש זיא ,טרעוו םענ

 ַאזַא ןיא טַײקכַײר ןטיהוצֿפױא לטימ: ַא

 טנעמָאמ ןדעי ןיא סָאד ןעק ןעמ זַא ,םרָאֿפ

 -ץנַאניֿפ ,גנידרעֿפליה ףלָאדור) ןצונסיוא

 ,ענליוו ,לכיור דוד --- שטַײד ןוֿפ ,לַאטיּפַאק

 יד ןַײרַא טמוק ,ױזַא ןסעומש ייז יװ ;(57 1

 ןֿפױא טלעג סָאד טָאה ןוא ענעדִיי-ךלימ

 טלעגרעבליז+- ,טלעגדלָאג :ןעזרעד שיט

 ןעועג יז טלָאװ ןרעג .טלעגריּפַאּפ+- ןוא

 ?ױזַא יװ רעבָא ,ןעמוקַאב טלעג סָאד

 ,ַאסעדָא ןוֿפ היבצ ,רעדַאב השמ-קחצי)

 .(139 ,1905 ,גרעבמעל
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 .עטמַאַאב-טָאטש יד הנּתמ ַא ,טלעגודנַאג

 -רעד (270 'מונ רעטַײװ ןעז) רעבָאק .ַא

 ןגעו טעברַא ןַײז ןיא *טלעגזדנַאג, טנָאמ

 1555 ןוא 1551 ןרָאי יד ןוֿפ גרעבדירֿפ סקנּפ

 טלעגזדנַאג = מע =

 ןרַאֿפ טרעװ םעד ץוח ;שדוח ַא קרַאמ

 ,לָאצּפָא רערעדנוזַאב ַא ןעמונעג ןסינ שדוח

 -רַאד ייז סָאװ ,2.50 קרַאמ וצ ,טלעג-רׂשב

 -עצ םיאבג ךרוד חספ לש ט'וי ֿברע ןֿפ

 5680 06/ ) םיֿבשות וצ ןרעװ טליײט

 21 1144  םידסח ילמוגד אשידק ארבח

 ,ן"רת ,ןַײמד טרוֿפקנַארֿפ ,{ט1? גזמ 118:

 שטַײד ףיא זיא טסקעט רעד ;5} 6

 ָאד עכעלטע יד ץוחַא ,תויתוא עשטַײד טימ

 טייטש טלעג-רׂשב ךיוא .רעטרעוו עטנָאטַאב

 141 .(שידִיי ףיוא טסקעט ןיא

 ןבעגעג סָאד טָאה ןעמ זַא ,וצ טיג ןוא

 טָאה רע .(53 הרעה ,28) רָאי ַא לָאמ ייווצ

 טביוה סקנּפ רעד זַא ,טקרעמַאב טשינ רעבָא

 -עג :הניתנ ַאזַא טימ ןָא רָאג שיטקַאֿפ ךיז

 ג"ש זומת ןזעוװויג ןתונ ןמ טוה 'ועמ סינ

 עטשרע יד ףיוא ןיוש שטָאכ ןוא .(א/א)

 םויה :טכַארבעג טרעװ סקנּפ ןוֿפ ןטַײז

 זנעג שד ןמ טאה ד"יש בא 'מ יז 'ו םוי

 הניתנ יד טרעװ ,(ב/6) ןבוהיג ףוא טלעג

 ,ָאד ןעמ לָאז ןוא .רעטעּפש ךיוא טנָאמרעד

 -יארמ עלַא ןעגנערב ,רעיונעג ןַײז וצ ידּכ

 סָאװ ייוצ יד ךיוא ,סקנּפ ןוֿפ תומוקמ

 טלעג זינעג שד :טנָאמרעד טָאה רעבָאק

 'עובש יצ א"יש תבט טשעוויג ןתונ ןמ טוה

 טילעג זינעג שד ;(ב/15) גילעו רדיוו א"יש

 תעובש ןמ שיא ש"יד וילסכ ןבעג ןמ טוה

 זא טילעג זינעג שד ;גילעו רדיו ד"יש

 עדייב .ב/17) ה"יש תעובש שיב טלציב

 זינעג שד :;(ןכָארטשעגכרוד זַײװלײט ןענַײז

 'עובש שיב טֿכיריג שיוא ןמ טוה טילעג

 ןמ טוה םילעג ןינעג שד :ק"פל ויטש

 זנעג ;א/21) ז"טש תעובש טשעוויג םלשמ

 .(ב/58) טנל םעד טימ ןמ טביג םלּוע טלעג

 -ַאד טשינ זיא םוקמ-הארמ רעטצעל רעד

 רָאג ךיז טניֿפעג סע יװ ױזַא רעבָא .טריט

 זַא ,ןעמעננָא ןעמ ףרַאדַאב ,סקנּפ ןיא טַײװ

 ןוֿפ לטירד ןטצעל םעד ןוֿפ זיא עטַאד יד

 "טנל; לָאצּפָא ןַא רַאֿפ סָאװ .ךרעב ה"י 6



 טלעג-יאבג

 -עג סקנּפ ןיא רעבָא .טשינ ךיא סייוו ,זיא

 א"יש ןוֿפ םוקמ-הארמ .ַאזַא ךיז טניֿפ

 גידליוש ןמ שיא פאווש ראיימ , : (1551)

 םע לאז ה"ב 'ירניד 'טו בוהז טלעג טינל

 טגנערב רעבָאק .(א/15) ?ןייז 'בוג להק

 זַא ,טזַײװַאב סָאװ ,רוקמ רעדנַא ןַא טרָאד

 -רעבָא ןיא תומוקמ ענעדײשרַאֿפ ןיא ךיוא

 ןבעג וצ טריֿפעגנַײא ןעװעג זיא ץלַאֿפּפ

 .זדנַאג עטעֿפ ַא הנּתמ ַא ה"י ןט16 ןיא

 ןַא ןעװעג זיא תוליהק ןביז יד ןיא ךיוא
 םעד ןבעג וצ ןטַײצ עטלַא יד ןוֿפ ךָאנ ,ריֿפנַײא

 עודי :זדנעג עטּפָאטשעג תוררש ערעדנַא ןוא סכוד
 לש דחא עודי םויבש הנושמה ןומדקה גהנמה
 חולה יפל יניטרמ םוי ארקנ היה הז ,הנשה

 רזומש המכ דע ,םיליגר ויה תונוטלשה ...ילוטקה

 תורושתכ םיײח םימטופמ םיזװא לבקל ,רבדה

 ,"יניטרמ:יזװא,, וארקנ ולאה םיזוװאה .םידוהיה ידימ
 איצמהל הליגר התיה גרובסרּפ תליהק םגש עודי
 שארב דמע םימעפלו) יניטרמ-יזװא רסיקה ידיל
 בר םימטופמה םיזװואה תא הרסמש תחלשמה
 ייהקיתע תרוסמכ רמשנ הז גהנמ ןומצעב הליהקה
 םימטופמה םיזואה לש תוליהקה עבש לש תורושתב

 ןא ופיסוה הרושתה תאצמהל דחוימב ונכוהש
 וןיה יאדובש םינומיל 10 בהז יחופת 10

 ,ןײטשדלוג השמ) תואיצמה ירקי םימיה םתואב
 סקנפ יבצ דוד יבר רשה ,"תולהק צבש רמאמ,ע

 שעלֿפ .ה .(זנק ,ןד"ישת} ,ד"שח ,ביבא-לת ,ליז

 רַאֿפ : בָאגסױא ןַא ץילרעטסיוא סקנּפ ןוֿפ טגנערב

 ךָאנ "ךילביא יװ, סענעמיל ריֿפ ןוא זדנעג-יניטראמ
 -ןסײבנָא ןיִא םוקמ-הארמ) ה"י ןט18 בױהנָא ןוֿפ

 ךָאנ סָאד טָאה ןתמא רעד ןיא .(613 ,טלעג
 טפלעה רעטײװצ ןיא יװ טעּפש ױזַא ןטלַאהעגנָא

 ;סַײנ עװַאקישט לקיטש א טָא .ה"י ןט19 ןוֿפ
 ןדיי ידו יז ןבָאה ן1862} רָאי םעד ןיא ךיוא,
 רעזײק םעד זדנעג ייװצ טקישעג ןטסעּפ ןוֿפ
 ןַײש רעיײז טָאה רעזײק רעד ןוא ,ףעזָאי ץנַארֿפ
 טקנַאדעג טָאה ןוא עיצַאטוּפעד יד ןעמונעגֿפױא

 ,14 'מונ ,ג"כרת ,רׂשבמ לוק) דוֿבּכ םעד רַאֿפ
 -נָא רעד ןבירשעגוצ וליֿפא טרעװ טרָאד ..(12091
 רעד וצ טשרע  "זנעג יד ןוֿפ גהנמ; ביוה
 ,גהנמ רעד זיא שיטקַאֿפ ,עיזערעט עירַאמ הּכלמ
 .רעטלע ךס א ,ןעעז רימ יװ

)71 

 רַאֿפ יאבג סניבר םעד רכׂש ,טלעג"יאבג

 רעדָא לטיווק סָאד ןבַײרשנָא ןוא ןַײז רדסמ

 טבַײרשַאב ןיווטיל .א .תוֿבטה ערעדנַא רַאֿפ

 ןַא ןגָאז וצ ױזַא זיא ,לטיווק סָאד : ױװזַא

 טלָאצעג זומ םיא רַאֿפ .טעליב-סטירטנַײא

 ןומ סע .ןוידּפ םעד ץוחַא רעדנוזַאב ןרעוו

 -וצ טרעוװ סָאװ ,ןַאמערָא ןַא וליֿפַא ןלָאצ

 ךָאנ זיא ןוא ןוידּפ ַא ןָא ןיבר םוצ ןזָאלעג

 טלעגטוג == 2ם  =

 ןַײרּפ רעד .ןיבר םענוֿפ "לבקמ,, טרעקרַאֿפ

 יד .רעצַײרק 20--10 זיא לטיוק םענוֿפ

 ןוֿפ םענייא ַײב ןעמענ ןעמ זומ ךעלטיווק

 סיבר ןיא ןעמ טמוק טימרעד .םיאבג יד

 -ריט םעד ןבעג ןעמ זומ ָאד .לביטש-רעדָאֿפ

 ןרעוו ץזָאלעגנַײרַא ידכ ,רַאבַאכ ַא יאבג

 ןֿפרַאװנַײרַא ןעמ ףרַאד םעד ץוחַא .רעִירֿפ

 יד רַאֿפ לעיצעּפס טייג סָאװ ,עקשוּפ ןיא

 יב ,ן19171 ,קרָאי-וינ ,תומשנ עשידּוי) םיאבג

 ןיא גָאט רעגיד'תבש ןוא רעגידעכָאװ ַאע 6

 רע טזָאל לטיווק סָאד ;(3--2 ,"ףיוה ס'יבר

 ןבַײרש טשינ טנַאה רעדמערֿפ ןייק ןוֿפ ךיז

 טשינ ןעמ טקוק טלעג-יאבג ןַײז ףיוא ןוא

 -וב ,תודיסח תוכלמ ,רעגַאה ךורב) סױרַא

 ,(39 ,ויטשת ,סערַײא-סָאנע
181 

 :רחוסל רֿבוע ,םרוק ןלוֿפ ןיא ,:טלעגטונ

 ןכלעוו ףיוא ,טלעג סָאד זַא ,הנשמ יד טגָאז

 רׂשעמ ןוֿפ ןטכורֿפ ידו סא טשיוט ןעמ

 טינ רָאט סע .טלעגטונ ןַײז ףרַאד ,ןינש

 סע רעכלעוו ףיוא ,ןומיסא עבטמ  ַא ןַײז

 ;ןכיצ ןייק ,הרוצ ןייק ןַארַאֿפ טינ זיא

 ַאזַא רַאֿפ ןעמוקַאב ןעמ ןעק סעּפע שטָאכ

 טינ סע זיא טלעגטוג ןייק רעבָא ,עבטמ

 ,ַאקשורטעיּפ החמׂש ןופ שידִיי ,תוינשמ)

 ,ינש רׂשעמ ,םיערז רדס ,ה"שת ,לַאערטנָאמ

 ןיֿפלאהיג ךיוא םיא טאה גארפ ;(ב ,'א קרפ

 רימ אוד .טלעג םוג רילאט טנזיוט טימ

 שיוא ןיגנערב ןינעק טאה םיױֿבש יד רע

 אינ ןיש ןייא ,ףסוי ר"ב ןרהא) דלעֿפ סאד

 טול טריטיצ ,ח"מת ,גארפ ,ןבוא ןופ דיל

 ,816007 ןיא טסריֿפ .א ןופ קורדרעביא םעד

 .48 'רטס ,229 ,(19237) ,'גרָאא 1

 ןעז) "תובוט תועמ, תונקּת ןיא ןעניֿפעג רימ

 םוקמב (ח"לת רָאי ,298 'מונ ,זלק ,תודועת לשמל

 לָאמא סָאד לָאז ."תופי תועמ, ןשידומלּת םעד
 ? "טלעגטוגא ןשידִיי םענוֿפ ןַײז טשינ

1 

 :עבטמ עטנַארוק ,ערעכיז ַא ,;טלעגטוג

 טלעגטוג רעדײא טלעגטַאלג= רעסעב

 טלעג ןבירעגּפָא וליֿפַא ןמוזמ רעסעב ה"ד)

 ױזַא -- (חוטב ַא ַײב וליֿפַא ֿבוח ַא רעדייא

 -ויע) וָאנַאורד .א לטרעוו סָאד טשטַײטרַאֿפ



 טלעגטוג

 -ןי -- *ןעטרַאסנעדער ןוא ךעלטרעוו עשיד

 ,37 ,1912 ,דנַײרפ רעד ,עגַאלַײב-סמואעליב

 ךיז ַײב טלעגטַאלג- רעסעב ;(27 'מונ 3

 -סַאב .ש) םענעי ַײב טלענטוג רעדייא

 .א/2 ,1920 ,ענליוו ,לַאװק םַײב ,יקסמָאט

 טנעק ריא ;(ןעניז ןבלעז ןיא סיוא טזַײװ

 ,ןעמָארק עלַא ןיא ןֿפױק תוטורּפ יד רַאֿפ

 ךָאנ םשה הצרי םא ןוא ,טֿפרַאד ריא סָאװ

 -עמערָא ,רעסעב ןרעו געוו רעד טעװ חסּפ

 טעוװ ,ןזַײװ ףליה סטָאג טימ ךיז ןלעוו טַײל

 תוטורּפ ,ףליה סטָאג טימ ,טוג ןַײז ץלַא

 רָאנ ייז ריא טלָאז יַאולה .טלעגטונ ןענַײז

 טֿפרַאדעג טינ ןיוש ריא טלָאװ ,ךס ַא ןבָאה

 ,ןעזייר םהרבא) ייז ןבעגוצסיוא ּוװ ,ןגרָאז

 ,וװ 'ב ,1933 ,קרָאיײ-וינ ,ןטפירש עטלמַאזעג

 .201 :ךיוא 1

 לטרעװ סָאד ךיז טניֿפעג ןיקסמָאטסַאב רַאֿפ ךָאנ

 .ב/110 ,ינושלב םילמ ,במָאלָאג ַײב
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 עטוג טמענ :םינמוזמ ךס ַא ,יטלעגטוג
 ןשטנעמ / ,טלעגטוג ייז טלָאצ ,רעבַײרש

 טלעטשרַאֿפ טינ ןשטנעמ ,הֿפינח ןוֿפ טַײװ

 םלוע) לעטלעוו ןיילק ,לעֿפײװצ ןהכה .צ .א}

 -ילעב יד ;(52 'רטס ,ד"נרת ,ןָאדנָאל ,(ןטק

 טבעל ןֿבר רעד| רע סָאד ןעזעג ןבָאה םיּתב

 ,ןיימעג רעייז ךיז טריֿפ'מ ,תוקחדב רעייז

 ַא טימ ּפָא ךיא ןעמ טמוק תבש וליֿפַא

 טוט סָאװ ,טרעלקעג ייז ןבָאה ,טַײקיניײלק

 טינ רע ליוו תוריכׂש ןייק זַא ?ָאד ןעמ

 זַא ןַאלּפ ַא ייז ַײב ןבילבעג זיא ,ןעמענ

 םיא ַײב ןעמענ ןעגנַאֿפנָא ןלָאז טָאטש ץנַאג

 -עג סנרֿפמ ךיז טָאה רע סָאװ ןוֿפ} ןּפיױרג

 רע טעװ ,ןֿבר ןרָאװעג זיא רע רעדייא ןעוו

 יד ,ןעוועג זיא ױזַא .טיורב עטַאז ןבָאה ןיוש

 .םיא ַײב ןעמונעג עלַא ןבָאה טַײלטָאטש

 רע ןוא ,טלעג עטונ ןגָארטעג טָאה סע

 -רַאֿפ םַײב לַײװ ,טסּוװעג טינ ןוֿפרעד טָאה

 יד רָאנ טקעטשעג טינ ךיז רע טָאה ןֿפױק

 ,ספלא הׂשעמ ,סֿפלא ןויצ-ןב) תינבר ױרֿפ

 חיֹׂשמ רעדָא ןשרד רעגנוי רעטמהירעב רעד

 :ךיוא ;76--15 ,ט"סרת ,ענליו ,םימלא

 קידנעטש ךימ טָאה עטַאט רעד ;(82-2

 טלעגשַיוג

 טלָאצַאב רימ טָאה ןוא ןליּפש ןוֿפ טיהענּפָא

 -ָאק לאקזחי) םיצֿפח ןֿפױק ה"ד ,טלעגטוג

 ! ,ג"ערת ,עשרַאװ ,תונורכז ענַײמ ,קיט

 ןעמונעג רימ ןבָאה טַײצ רעד טָא ןיא 9

 ןגעלֿפ ןוא םירֿפס-הלּכׂשה עלַא ןבַײרשסיױא

 ;(277 ,ןטרָאד) ןזעל ןרַאֿפ טלעגטונ ןלָאצ

 וצ ּוװ ָאטינ זיא סע סָאװ ,זיא טכעלש

 -ידַיי רעדעי רַאֿפ ןוא ,ּוק עשידַיי ַא ןעשַאּפ

 םַײב טלעג עטוג ןעמ טמענ המהב רעש

 רעווָאדולבַאז ,יקצושטעינג רעטלַא) ןדִיי
 .ב/61 ,19251 קרָאי-וינ ,סקנּפ

111 

 :עבטמ ַא ןוֿפ טרעוו ןצנַאג ןיא +טלעגטוג

 ,ץלַא טלעגטוג רַאֿפ ןָא ןדס ֿבוד טמענ ךָאד

 ףיוא טגיילעצ ןבָאה רעטכעט סרמש סָאװ

 ַא ףיוא וליֿפַא טרַאװ רע ןוא ,ךעלרעלעט

 .ש) ןטֿפירש ענעבילקעג סרמש ןוֿפ גנולמַאז

 ,ז"טשת חסּפ ,רעפמעק רעשידיא ,רעגינ

 ןסעלָאד רַאטערקעס-טַאטש רעד| רע ;(7

 זַא ,החנה םצע יד טנקײלעגּפָא טשינ טָאה

 -עיסנַאּפסקע ןגָאז וצ ױזַא זיא לארׂשי-תנידמ

 רַאֿפ ןעמונעגנָא סע טָאה רע .קיטשרָאד

 ןעגרָאמ-גָאט רעד ,ןילטייצ ןרהא) טלעגטוג

 .(6 ,1956 ,9 ץרַאמ ,לַאנרושז

 טלעגטוג זַא ,ןענעכײצרַאֿפ וצ קירעביא טשינ
 -עילימַאֿפ רעשידיי רעטנַאקַאב טוג א ךיוא זיא
 רעטסינימ-סטעברַא ,רעריֿפ ם"ּפמ רעד דָארג .ןעמָאנ
 טציא ןוא גנוריגער רעשידִיי רעטשרע רעד ןיא
 יױזַא רע;רֿפ טָאה ,ֿבוטנב יכדרמ רעטסינימ-יובפיוא
 ,טנעדנַאּפסערָאק-"א רעד ,רעקנילֿפ דוד .ןסייהעג
 עטשרע יד ןוֿפ רענייא טָאה ןֿבוטנב} רֶע : טביירש
 יָאנ רעקידרע;רֿפ ןַײז םורָאװ ,ןעװעג "םש הנשמ,
 יּפַאק טימ ליפוצ ןיוש ךעלקריװ טקעמש ןעמ

 א ןיא רע ןוא טלעגטוג טסײה רֶע !םזילַאט

 -טלעװ רעטייװצ רעד זיב םעד ןוֿפ דניק-רעטסעװש
 ןקסע הדוגא ןוא דיי רעװעשרַאװ ןטסכַײר המחלמ
 ןיא טציא טניֹוװ רעכלעװ ,טלעגטוג עשטװָאװ 'ר
 ,6 'צעד ,לַאנרושז ןעגרָאמיגָאט רעד) ֿביֿבאלּת
 ,קרָאיוינ ,עװַאלמ סקנפ : ךיוא ןעז .(4 ,5

 ,100 ,י"שת
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 שִייוג ּפָא טֿפרַאװ לַאשרַאמ : טלעג שַיױג

 טשינ רָאט גנוטַײצ עשידִיי ַא זַאְו טלעג

 זיא סָאװ ,ןןדרָאֿפ ןוֿפ ןסנָאנַא ןייק ןעגנערב

 קירוצ טזַײװ רע ןוא האנׂש תמחמ הֿפירט

 -יוו ךרע ןַא ןָא זיא סָאװ ,טלעג שידִיי+-



 טלעג-הריזג

 תמחמ הֿפירט זיולב לַײװ ,הֿפירט רעקינ

 טנעדיזערּפ רעד ,לַאשרַאמ יאול .הוואג

 ןָא טשינ טמענ ,"לאונמע לּפמעט, םענוֿפ

 סָאװ ,ריֿבג ןשידִיי ןסיורג ַא ןוֿפ הֿבדנ יד

 .רד) ןעלװָאט - קנעדעג רַאֿפרעד טרעדָאֿפ

 ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט רעד ,לקיב המלש

 .(14 ,4 ,1958 ,22 טסוגױא

1121 

 הניחב רעד ןיא ףָארטש ַא ,טלעג"הריזג

 רעשיגַארט רעד טָא :*טלעגזיילסיוא+ ןֿפ

 ,לָאמ סעדעי ןעניז ןֿפױא רימ טמוק דָאזיּפע

 רעד זדנוא ַײב ןָא ךיז טבױה סע ןעװ

 ,סנייּפמַאק עכעלרעי יד טימ שער רעכעלרעי

 ,סָאװרַאֿפ :לכׂשה-רסומ ַא ךיז טעב סע ןוא

 ןלױֿפַאב טָאה עשר רעטכולֿפרַאֿפ רעד ןעוו

 סע ייז ןבָאה ,טלעג-הריזנ ןעגנערב וצ ןדִיי

 רימ רעבָא ,געט ַײרד ענייא ןיא ןֿפַאשעג

 טֿפור טיונ עשידַיי יד ןעוו ,ןילַא ךיז ַײב

 רעד ךיז טלַאּפש ,ןבעג וצ טלעֿפַאב ןוא

 יד עקַאט טָאה יצ ?תולוק יד ןוֿפ למיה

 יװ ןשטנעמ ןרעביא חוּכ ןרעסערג ַא תועשר

 ,סטרעוורָאֿפ ,ןַאמרעביל םייח) ? תוקדיצ יד

 .(2 ,1957 1 'װָאנ
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 -ַאבסױרַא טלעג ,טלעג"הליזג ,טלעג"לזג

 ןוש טאה רנייא ןעוו 'נוא : ןביור ךרוד ןעמוק

 טלעג הליזג ןײק שאוו ןא דיילק ןייא

 ןייז רדיינש ןעד טלאצ רע ראנ ,זיא ןנירד

 טניד רֿפ רדיינש רעד שאוו ,טינ ןול ןטכער

 'נוא רדיינש ןעד ףוא טלה רע רדוא ,טה

 רכש שבוכ זיא 'נוא ףכית טינ םיא טלאצ

 שריה יבצ) הריבע ישורג ןייא זיא ריכש

 ,ה"סת ,ןיימד טרובקנרו ,רשיה בק ,רונדייאק

 ןכַאז עליֿפ ךָאנ טביג סע ;(ומ קרפ ,א/גצ

 ןעמ סָאװ ,ןעמוקרָאֿפ ןטֿפעשעג ןיא סָאװ

 רעבָא ןָאק ךיא .ןדרעװ לשכנ טכַײל ןָאק

 רעַײא סיוא לָאז סע ...ןבַײרשַאב סעלַא טינ

 ןעוו ןוא ןייג סיורעד רקש טרָאװ ןייק ליומ

 ריא טעדרעװ ...ןטיה ךַײא טעדרעוװ ריא

 ..םהרבא תיב) ןבָאה דלעג לזג ןייק סיוועג

 טגָאזיג ןָא םדא ייח רפס רבחמה ...ברה בָאה

 ןיו ,שטייד לע ..קתענ ...רעדניק ענַײז

 טלעגלזעלג

 ןבָאה ייז ;(חל 'יס ,אכ ,בכרת ,{גרובסערּפ

 -סיוא ןרעוו וצ םענייק ַײב ךיז ןטעבעג טינ

 ,קיויל .ה) טלעג-הליזג ךרוד טזיילעג

 ,1945 ,קרָאי-וינ} ,גרעבנעטור ןוֿפ םירהמ

4, 
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 טכַאמ רֿבח ַא סָאװ האוולה ַא ,טלעג"ח"ג

 רעד ַײב עסַאק-םידסח-תולימג רעד ןיא

 רעבמעמ ַא סָאװ עֿפַארטשטלעג :הרֿבח

 םוצ לָאז טלעג-ח"ג ןיא טריֿפַארטש טרעוו

 סויד יד וצ ןרעװ טנכערעגוצ לַאטרַאװק

 גנָאי רענילָאװ-רעלווָאק ןוֿפ ןַאשוטיטסנָאק)

 ,|1901 טעדנירגעג} ן'ססַא ילָאװענעב סנעמ

 .49 ,20 ,1915 ,קרָאיײוינ
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 ;סנכײצ ערענוקעּפ עטלוב ןָא ,טלעגטַאלג

 אליממ ,עבטמ עטצינעגּפָא ,ענעבירעגּפָא ןַא

 "םיַלָק יװ ױזַא ,טרעוו ןיא טרענימעג

 ןוֿפ ךפיהל ,(?טלעגֿפױקסױא וצ הרעה ןעז)

 טַאלג טעװ טלעגטַאלג ::טלעגטוג +

 ,לַאװק םַײב ,יקסמָאטסַאב .ש) ןײגקעװַא

 טגָארט טלעגטַאלג ;(ב/11 ,1920 ,ענליוו

 -רעוו רעסיורג .(א/30 ,ןטרָאד) דָאב ןיא ןעמ

 -רעטסומ ,ךַארּפש רעשידִיי רעד ןוֿפ ךוברעט

 ,ב/6 ,1954 ,קרָאי-וינ ,ןטַײז
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 עמ טעז רוקמ םעד ןוֿפ ,טלעגלזעלג

 ,לזעלג םעד רַאֿפ ןעמוקַאב טָאה ןזח רעד זַא

 .הּפוח רעד רעטנוא טכערבעצ ןתח רעד סָאװ

 שריה ןתח ןרַאֿפ ןובשח-ש"חר ַא ןיא

 ןטױב ןיא ע"קּת םחנמ ז"כ ןוֿפ לקנערֿפ

 -ירואד הבותכ ,ש"חר :טנכערעגסיוא טרעוו

 םעד ןגעוו ...טלעג לזעלג ,רידא ימ ,את

 .צ .י ןעז זָאלג ַא ןכערבעצ ןוֿפ גהנמ םצע

 1160ז619 (/חזסש 01646 ,ךַאברעטױל

 ערעדנַא ןיא .2375 ,(1925) ,וװ ,400060/

 ןגעלֿפ םינזח יד זַא ,רימ ןעניֿפעג םירוקמ

 -וצ רַאֿפ גנונױלַאב עלעיצעּפס ַא ןעמוקַאב

 :הנותח ַא וצ ךעלזעלג ןוא ןַײוװ ןלעטש

 עויס ש"ב ב"י ןבעג זומ ןתח ררדיא 'נוא

 ,םינומדק ןוקית יֿפּכ הקדצל ךיישה הפמל



 טלעג-דסח-תולימג

 'נוא .םינזחהל רזעלגו ןיי רֿפ ש"ב יו םג

 ותוא לש שמשל תועמ ריֿכצרעק רֿפ ש"ב יו

 ןמ איצאנידרוא) טֿפאמ ןיא הנתח ואוו כ"הב

 א"צת ,טבש ז"י ...םיבתכו תורטשה לכ

 טקורדעגרעביא ;'י 'יס ,ןא'צת ,םדרטשמאו

 םיזנכשא שדוק להקד הליהקה תונקת :ןיא

 ,(בצ 'יס ,ז"צת ,ד"מא ,םדרטשמאב רשא
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 :רוצקב טצונעג) טלעג - דסח * תולימג
 טמוקַאב ןעמ סָאװ האוולה ,(דסח-תולימג

 טינ ןעמ טמוקַאב ךַײא ַײב ןוא :ַָאקסיע ןָא

 ?ןגרָאמ זיב דסח-תלימג ַא לבור עכעלטע

 -סלָאז ןגרָאמ ,לבור טרעדנוה בָאה ךיא ,ָאי

 בָאה תורצ עסיורג טימ ...ןלָאצּפָא רימ ּוט

 ןיא יײטש ךיא יו ָאז .עמוס יד טלעמַאזוצ

 ,טלעג-םידסח:-תולימג יד לייצ ןוא טיילק

 -לאק דוד-חמצ) טנעגַא רעד ןַײרַא טמוק

 -העוו עסיורג טימ םארק עסיורג איד ,ןהאט

 ,טלעג סָאד ;(28 ,ח"נרת ,בושטידרב ,ןיגאט

 -תלימג ַא רַאֿפ טיירגעגנָא ןעוועג זיא סָאװ

 יוזא ,ןריר ןרָאט טינ רענייק טגעלֿפ דסח

 -ריאמ 'ר ןוֿפ טלעג ןעוװעג טלָאװ סָאד יװ

 -דסח:תלימג זיא סָאד .עקשוּפ-סנה-לעב

 רעד רַאֿפ ןריר טינ סע רָאט ןעמ ןוא טלעג

 ןיא ןרעה טֿפָא ץנַאג ןעמ טגעלֿפ -- האצוה

 -ַאמ יד עקַאט רעדָא דניק ַא ןעו ,לטעטש

 קידנזַײװנָא טלעג ןטעב טגעלֿפ אֿפוג עמ

 .א) טגיל טלעג סָאד ּוװ ,לטכַאש םעד ףיוא

 ,1927 ,קרָאי-וינ ,ןעטלעוו עיבורח ,סקַאז .ש
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 רכנעמ :םינמוזמ עטנחקלעג ,טלעג"הֿבינג

 'נוא / ,דלעפ ןעד ףיוא ןגנג ןיב ךיא :טגאז

 / .טלעג ןיימ ןמונג רימ ןבוה םינלזג יד

 / ןגראב זױא 'נוא טלעג הבינג זד רבא

 ייווצ, ,ךַײרנַײװ .מ) ןגראמ זיב טינ טרעווג

 דָאלָאליֿפ ,"ןדִיי ףיוא רעדילטָאּפש עשידִיי

 --547 .וו ,ט"פרת ,ענליוו ,ןטֿפירש עשיג

 ןיא ךאנ 'נוא ;(264-261 תורוש ,8

 ןייז ןוש ןעו ,הלפת איד בכעמ זיא ךאז

 ןייק זיא דיילק ןייז 'נוא זיא ןייר דיילּפ

 ךילמענ ןא טינ ךאד הלפת ןייז זיא ,זנטעש

 רדוא הליזגב רדיילק ינייז טה רע לייוו

 טלעג ענענווועג -- 55 =

 רדוא הליזג טימ ךיז טריצ רע 'נוא .הבינגב

 בק ,רונדייאק שריה יבצ) רעטלעג הבינג

 קרפ ,א/גצ ,ה"סת ,ןיימד טרובקנרו ,רשיה

 .(ומ
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 ;חקמ רענערָאװעג-הוושומ ַא ,טלעגױטָאבעג

 ןעמ רָאט ןדִיי ַא :זַײרּפ רענעגָאלשעגרָאֿפ ַא

 -רעד .טלעג ענעטָאבעג סאד ןבעג טינ

 ,שפנ-תמגע טָאה רע לַײװ :טרָאד טרעלק

 רעמ ןטָאבעגנָא טינ טָאה רע סָאװ רַאֿפ

 ןגעוו ןוא ךיז ןגעװו דיי רעד ,ןהכ .ל .י)

 ןוא רעטרעווכירּפש ענַײז ןיא ערעדנַא

 .(127 'מונ ,19 ,1933 ,קרָאיײוינ ,ןטרַאסנדער

 ן51491

 ךרוד ןעמוקַאב ןסניוועג ,טלעג ענענוװעג
 לָאמ ליֿפ :ןליפש סקילג רעדָא דטרַאזַא

 טלעג ענענּוװעג גנירג סָאד טֿפערט

 -מוא עטסערג סָאד ןשטנעמ םעד טגנערב

 וצ ךַײר טסנק יד ,ןןילַאג .ז) עזג) קילג

 רימ ;(4/ ,1912--ד"ערת ,עשרַאװ ,ןערעוו

 טלעג ענענווועג'ס .החמׂש ןַײמ טרעטשרַאֿפ

 -ענווועג ענַײמ ... רעגניֿפ ענַײמ ןיא טירב

 ...ןֿפָאלשנַײא טשינ ךימ ןזָאל סעקיּפָאק ענ

 -עג טלָאװ'ס יװ ,ןרירוצנָא ייז ארומ בָאה'כ

 -ערב ,לַאגַאש ַאלעב) טלעג טעֿבנגעג ןעוו

 ;(128 ,122 ,1945 ,קרָאיײוינ ,טכיל עקידנענ

 םענעי ןיא רעבָא ןבָאה ךעלנעזרעּפ ךימ

 עשיטסירעטקַארַאכ יד טײרֿפעג טנעמָאמ

 רעירַאטעלָארּפ עטנעגילעטניא ןוֿפ תוגׂשה

 ענענוװעג סָאד ןדנעװרַאֿפ וצ סָאװ ףיוא

 ַא ןופ תונורכז ,יקסװָאקַאר העופ) טלעג

 ,סערַײא-סָאנעוב ,ןירענָאיצולָאװער רעשידיי

 וצ ֿבױחמ זיא שטנעמ ַא ;107 ,ד"ישת

 ךרוד ,טעברַא ךרוד הנויח ןַײז ןענידרַאֿפ

 ןגנירג, ַא ףיוא טינ רעבָא ,ןעגנוגנערטשנָא

 ױזַא זיא ליפש ןיא טלעג ענענווװעג ;ןֿפוא

 ,סענעמ .א) טלעג-רשּכ+- ןייק טינ םורַא

 טגָאז יו ;(4 ,1955 ,0 'בעֿפ ,סטרעוורָאפ

 ,טלעג-ןדנע-- ?לטרעװ-סקלָאֿפ סָאד רעבָא

 ןבָאה טלעג ענענווועג ןוא טלעג-השורי+-

 טקנוּפ קעװַא ןעייג ייז -- ,טינ תושממ ןייק

 םהרֿבא) "ןעמוקעג ןענַײז ייז יו ךיג ױזַא



 טלעגברעוועג

 ,טישת ,ֿביֿבא-לת ,ןורכז רפס ,ץיבוחאל ,וועל
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 ןוא לדנַאה ףױא רעַײטש ,טלעגברעװעג

 ,527 'מונ ,68 יּפש ,(14) 1 ,יקצולס :הכָאלמ
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 עשידיי טימ "ןעגנוטיוק, ,טלעגָאטעג

 טריֿפעגנַײא ןבָאה ןשטַײד יד סָאװ ,סנכייצ
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 טצסלז 0958 .0106604 .סשוזטאסזַא . 8
 רעהפקאה ןגואבז טו" ףוה:אסזזאפ אןאד

 טלעגָאטעג

 טַאטשנעיזערעט ,שזדָאל ןיא טלעג םוקמב

 יו :רעטרע ערעדנַא ןיא ךָאנ ךעלגעמ ןוא

 רעד טימ ןעלדנַאה וצ טשינ רעדיוװ דלַאב

 לַאֿפ םענעבעגעג םעד ןיא -- טלעוונסיוא

 ןיא טֿפַאשלעזעג רעשידַיי-טשינ רעד טימ

 יז ןֿפרַאד עשזיסָאװ וצ ָאט -- שזדָאל

 ומּכ טזָאלעגסױרַא עקַאט ןעמ טָאה ?טלעג

 "ןעגנוטיוק-ָאטעג, ענעֿפורעג ױזַא ,טלעג

 ,1943 ,(טַאטשנַאמציל) שודָאל ,טלעגדָאטעג

 ױזַא ןוא קרַאמ 8.000.000 ןוֿפ עמוס ַא ףיוא

 עשטַײד עצנַאג סָאד

 סָאד .גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעד ַײב טלעג

 ,תישאר :קעװצ ןטלּפָאט ַא טַאהעג טָאה

 ןגױצעגנַײרַא םורַא

 טקערעו ןענעק טכַײל טעשזדויב רעד טעװ

 -ולַאװ ןבָאה עסַאק יד טעװ ,תינשהו ;ןרעו

 -יװָארּפ ןטרעֿפילעג םעד רַאֿפ ןלָאצ וצ עט

 ,שזדָאל ןברוח ,טַאלבסקַאבַאט לארשי) טנַא



 טלעגָאטעג

 ,1946 ,סערַײא-סָאנעוב ,םוניהג-יצאנ רָאי 6

 ךָאנ טיג שטיוװָאקשרעה טעדנעב .(51-0

 -ָאטעג ןוא קנַאב, לטיּפַאק ןיילק ַא ןיא וצ

 סָאװ ,ןכַאזטרעװ יד :םיטרּפ רָאּפ ַא *טלעג

 יד ַײב| ןריקסיֿפנָאק ןעמונעג טָאה ןעמ

 רעטשרע רעד ןעוועג ןענַײז ,ןדִיי רעשזדָאל

 ,ןשטנעמ יד .עטולַאװ-ָאטעג רעד ןוֿפ דוסי

 ןֿפױקרַאֿפ וצ ןגָארטעג קיליװטוג ןבָאה סָאװ

 רעבָא -- טלָאצַאב ןעמ טָאה ,םוטנגייא רעייז

 ןעמ טָאה קרַאמסכַײר עשטַײד ?סָאװ טימ

 יד טָאה .ןשטַײד יד ןבעגרעביא טזומעג

 ,טלעגנגייא+- ןבעגוצסיורַא טביולרעד טכַאמ

 ,ָאטעג רעד ץוחמ סע זיא ןרָאװעג טקורדעג

 ןוא 20 ,10 ,5 ,2 4 ןוֿפ ןטָאנקנַאב ןעוועג

 ביוהנָא םוצ זיא טלעגניילק+- .קרַאמ 0

 ןיא ןעמ טָאה רעטעּפש ,סשישטַײד ןעוועג

 ענעגייא טּפַאלקעג לַאטעמ טכַײל ןוֿפ ָאטעג

 ץוחמ זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ .רעקיטשגינעֿפ

 ןייק טַאהעג טינ טלעג סָאד טָאה ָאטעג רעד

 'ב ,1947 טסברַאה ,רעטעלב-ָאויי טרעװ

 -טרעװ רעד ןגעוו ;26--25 ,1 'מונ ,אאא

 ַא ןטרָאד ןעז טלעג-ומּכ םעד ןוֿפ טַײקיזָאל

 רעשזדָאל רעד ןוֿפ ווירב ַא ןוֿפ טַאטיצ

 .(1942 'בעֿפ ןטס23 ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ-ָאטעג

 "יּפַאּפ ַא ןעוװעג ךיוא זיא ןתמא רעד ןיא

 יד ץוח .גינעֿפ 50 ןוֿפ "גנוטיווקא ענער

 ךיוא זיא ,1942 ןוֿפ גינעֿפ ןעצ ענעלַאטעמ

 ףניֿפ ןוֿפ "גנוטיווק, ענעלַאטעמ ַא ןעוועג

 ענעריּפַאּפ יד ,1943 רָאי ןוֿפ קרַאמ ןעצ ןוא

 -ָאק ןוא סיורג ןיא ןדיײשרַאֿפ ,"ןעגנוטיווק,

 ,1940 ַײמ ןט15 טריטַאד עלַא ןענַײז ,ריל

 -עלבמע ייוצ ךרוד סָאד זיא "טשידִייעג;

 יד ןבָאה עלַא .דוד-ןגמ ןוא הרונמ יד : ןעמ

 עטסעטלע רעד; ,יקסווָאקמור .מ ןוֿפ המיתח

 טָאה ןעמ ."טַאטשנַאמצטיל ןיא ןעדּוי רעד

 "סעקמור, ןעמָאנ ןַײז ףיוא ןֿפורעג ךיוא ייז

 יקסווָאקמור סָאװ טלעג עשידִיי- סָאד --

 -טַאיװק הקבר) ָאטעג ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה

 ,(52 ,ז"ישת ,הֿפיח ,טנעה ,קיסחנפ-יקסווָאק

 לקיטש ַא ךיוא זדנוא טיג טַאלבסקַאבַאט

 יד ןוֿפ טרעװֿפױק ןטשרמולּכ םעד ןוֿפ גׂשומ

 יד ןיא .ָאטעג רעשזדָאל ןוֿפ ןטָאנקנַאב-טלעג

 טלעגָאטעג = 57 =

 -עּפש יד ןיא :ןָא רע טיג ןלעבַאטדזַײּפש

 -שטַײד ןיא ןעוו ,רעבָא םישדח עקידרעט

 ןבָאה ,ןעועג טשינ רעגנוה ןייק זיא דנַאל

 ןָא ,סעיצרָאּפ רטמו לט ןעמוקַאב ךיוא רימ

 -ָאמעג ןיא ....גרַאװנירג ןָא ןוא לֿפָאטרַאק

 ןֿפָארטַאב סעיצרָאּפ עקיזָאד יד ןבָאה טלעג

 יד ןוא .(62--62 ,וו"צד) קרַאמ 20 ךרע ןַא

 ָאטעג רעשזדָאל ןיא ןעמ טָאה ןקרַאמ ומּכ

 ןט14 םעד טָאה יקסווָאקמור .טכַאמעגכָאנ

 ייווצ עשלַאֿפ יד ןגיוצעגקירוצ 1941 ינוי

 280 .רנ גנוכאמטנאקאּב
 :ןגעוו
 .ןעגנוטיחקיקראמ רע 2 יד ןופ גנורעלקרעד-סטײקיטליגמוא
 יט = =

 -עג טלעטשעגטסעפ זיא סע יװ םעד ךאנ
 ךיז ןעניפעג ףיֹולמוא-דלעג םעניא זא .ןראװ

 -- עטשלעפעג ---
 ןעגנוטיווק:קראלר2

 (דלעגיַאטעגע
 ,ט'מרעד ךיא רעלקרעד

 זַא ,אנּוקריװ רעקידלַאּב טיװ

 ןעצגנוטיווק:קרַאװ רע:2 עלַא

 .ק'טליגלוא ןענייז

 ערעדנוזאּב יד ןיא סעסאק ענײמ ערא

 ןטקנוּפ לײטראפ ןּוא זלײטפא

 רעמ ועמעננא וא טנײה וופ טשינ וראט

 .ועגנוטיחק-קראמ רע 2 וייִק

 ןעגנּוטיװק-קרַאמ רע-2 יד ןּופ רעציזַאּב 'ד

 ,עסַאק:יטפיוה ןײמ ןיא ןשיוטמוא ײז ןזומ
 .4 'נלעשטשאק ץאלפ

 :קראמ רע עתמא יד רָאנ ןרעװ ןלעװ טשיוטעגמוא
 קראמ רע-4 עשלאפ יד ןלעװ רעּבא !געק א .ןעגנוטיוק

 .ןרעװ טעטכינראפ ןעגנוטיחק

 ןלַאצ ,טַאברַאפ ןיימ ץַארט ,טעװ סָאו ,רעד
 ינּוטיוק:קראמ רע:2 עכלעזא ןעטעננַא רעדא
 .ורעװ טפַארטשאב רעווש רימ ךרוד טעװ ןעג

 יקסחװאקמור םײח יכדרמ (רו
 סאטש:א-1יי ןיא ןּוד יו ןש רענככיע רוי ווו "ניי *2 1 םודאטענ טאקשנַאמגיל

 רעברַאה טימ טנרָאװעג ןוא ןקרַאמ-ריּפַאּפ

 יד .(עלימיסקַאֿפ ןעז) רעשלעֿפ יד ףָארטש

 ןשטַײד יד ןבָאה "טֿפַאשטריװ-טלעג, עבלעז

 -טנעצנָאק ןיא ךיוא טריֿפעגנַײא רעטעּפש

 (ָאטעג :טלעװ רעד רַאֿפ רעגַאל-עיצַאר

 רעד ןגעוו ןסיוו טזָאלעג .טַאטשנעיזערעט

 ןיא ןױש ןעמ טָאה ?טֿפַאשטריװ-טלעג;,

 -ָאטעג, יד ןענַײז לעיציֿפָא ,1942 'יטּפעס



 טלעגָאטעג

 יד .1943 רַאונַאי ןט1 טריטַאד !ןענָארק

 53 ןטלַאהרעד לירּפַא ןיא טָאה "קנַאב,

 "ַײז סרוק ןיא ןוא !ןענָארקָאטעג , ןָאילימ

 ןטָאנקנַאב יד .ַײמ ןיא ןַײרַא טשרע ייז ןענ

 טלעג-עדניימעג 58 =

 ,10 ,5 ,2 1 ןוֿפ טרעוו ןיא טקורדעג ןענַײז

 ,ךיוא ןענַײז ייז .ןענָארק 100 ןוא 50 0

 ןדײשרַאֿפ ,טלעגָאטעג רעשזדָאל סָאד יװ

 רעד רַאֿפ עציקס יד .,רילָאק ןוא סיורג ןיא

 יי

21 6 80 
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 ,גנולמַאז סרבחמ

 ,1943 ,טַאטשנעיזערעט ,טלעגָאטעג

 רעגַאל ןיא ןרָאװעג טכַאמעג זיא גנונעכייצ

 תוחול יד טימ ונבר השמ טוַײװַאב'ס ;אֿפוג

 ןיא ,דוד ןגמ ַא ךיוא טַײז רעד ַײב ןוא

 ןילרעב ןיא ,סיוא טזַײװ ,ןעמ טָאה ןשיווצ
 טָאה ןעמ ."?טרעסעבעגסיאק עציקס יד

 ןבעגעגוצ םיא ,זָאנ סהשמ ןגיובעגסיוא

 -וצ ןעזָאלקַאמשעג ןערעדנַא דנוא, תואיּפ

 רעטנכייצעגסיוא רעד ןיא םיטרּפ ."ןעטַאט

 11. 6. 8616 ןוֿפ גנושרָאֿפ רעלַאטנעמונָאמ
 12/060651605100/ 1941-:1945, 185 .ם6

 ,ןעגניביט ,1112 ס1גסע //ו/8נמ56ע 41

 -ָאטעג, (לכיברעטרעוו ןיא) אאע יז ףיוא ,5

 ,ויא 121 טרֿפב ,"ענָארקָאטעג, ןוא *טלעג

 "טלעגָאטעג, טרָאװכוז ןרעטנוא ןוא 0

 ןיא ןעלקיטרַא עקינייא .רעטסיגערכַאז ןיא

 ןגעו ןלַאנרושז עשיטַאמזימונ ענײמעגלַא

 סּפמעק-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא *טלעגָאטעג,

 ,41810110 1000000 ןיא טנכײצרַאֿפ ןענַײז

 ,98 ,1948 לירּפַא ,א 'ב
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 + סָאװ עבלעז סָאד ,טלעג"עדניימעג

 אנימא הוה עסיורג ַא זיא סע :טלעג-הליהק

 -רעד} ןשעדזַאר טינ לָאז ןעמ זַא ,ןזעוװעג

 -ניימעג לבור טנזיוט טרעדנוה יד ןןביול

 רעביא ןרעװ ןבעגעגסױרַא ןלָאז טלעג-עד

 איד ,םיוברעדעצ .ַא) ןכַאזרוא ענעדײשרַאֿפ



 טלעגדָאנעג

 ,ליירת ,עשרַאװ ,בוזשטידרעב ןוֿפ עסינמייהיג

 ןיא ןכַאז עטסקיטכיו יד ןוֿפ סנייא ;(6

 -ַאב :ךעלמענ ,רָאג טלעֿפ לוש רעמערָא ןַא

 יד ןוא םימותי סנטסקינייו ,גנוקיטסעק

 טשינ טָאה דניק סָאד זַא ...עטסמערָא

 -רעל וצ דנַאטשמיא טשינ סע זיא ,ןסע וצ

 ךרּכ ַאזַא ןיא טינ לָאז סָאװרַאֿפ ...ןענ

 ,שיט ַא טעטֿפירעגנַײא ןַײז ןוועשטידרעב יו

 רעדָא רעטלעג-עדניימעג ןוֿפ רעדעווטנע

 ןײארַאֿפ-ןעמַאד ַא ,טֿפַאשלעזעג טַאװירּפ ַא

 ,(43 ,טרָאד) ןטַײרטשַאב וצ סָאד

1521} 

 ןעמוקַאב ףליה עלעירעטַאמ ,טלעגדָאנעג

 ןטשרע םעד ןוֿפ ןיוש בָאה ךיא :דסח ךרוד

 טלעגבָארג -- 59 2

 ןיא טינ ריא טימ םענַײמ ןָא ךערּפשעג

 טָאה יז לַײװ ,עֿפליה ןוֿפ ןכָארּפשעג טרָאװ

 טלעג-ןעדאנעג ןוֿפ טגַאזטנע ךָאד ךיז

 ,טכינ טעטסָאר עביל עטלַא יד ,ד"מא)

 .(03 ,ו"לרת ,ענליוו
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 -רעדַײנש+- סָאװ עבלעז סָאד ,טלעגיינעג

 םעד .ןַאמיײר לרעב ןוֿפ טלייטעגטימ) טלעג

 רַאֿפ קסירב ןיא טרעהעג רע טָאה קורדסיוא

 .(המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד
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 ןזָאל םיחרוא סָאװ ענזידַא ןַא ,טלעגטסעג

 טָאה קעווצ םעד ּוצ : גנונידַאב רַאֿפ רעביא

 -רוקיב, הרֿבח רעד ןיא} ןסָאלשַאב ןעמ

 ,1940 ,(טַאטשנַאמציל) שזדָאל ,טלעגָאטעג

 ןיא ןֿפורעגסױא ןוא) ןסָאדַאר ןיא "םילוח

 זַא ,(םינינמ ןוא םישרדמ-יתב ,ןלוש עלַא

 ןטסניד יד ַײב רענייב יד קעװַא טמענ ןעמ

 :תוסנכה ןייק טשינ ךיוא ױזַא טלעֿפ ייז סָאװ)

 ,טלעגנטרָאק ,טלענטסעג ,טלעגשעל+-

 ןוא (המודכו : טלעגֿפיטש שיּתב-לעב טנַײה

 רעביא ,רענייב יד טסייה סָאד ,ייז טיג ןעמ

 עלַא ,ץרּפ ,ל .י) םילוח-רוקיב הרֿבח רעד

 ןוא טעטש, ,18 'ב ,1926 ,ענליו ,קרעו

 .(18 ,"ךעלטעטש
 טלעגֿפיטש טָאה 479 'מונ ,ב/487 ,וָאקשטוטס 1

 ןיא ָאד .טלעגנשַאט ,טלעג'ענעשעק טימ תונכשב
 ,רערעדנַא ץנַאג ַא ןיימ רעד
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 :טלעג עמוס ערעסערג ַא ,ןֹוה ,טלעגבָארג

 ַאזַא סואימ רעייז ,גנוריֿפ ַאזַא זיא שירַאנ

 ןעמערָא ןַא ַײב סנשָארג ןסַײרּפָא / :גנַאג



 טלעג רעמעצָארג

 -ַאװ ןיא טלעגבָארג ןֿפרַאװ ןוא / ןיב ךיא

 ,לעפייוצ ןהכה יבצ רזעילא) ןיהַא רעס

 רעטטיב רעדָא (ןטק םלוע) לעטלעוו ןיילק

 'ךטס ,21 ,1894 ,ןָאדנָאל ,רעטסניפ ןוא

 -בָארג ןוא ,טלעג תחנ טסָאק ךעלנייוועג ;(6

 ןעמ טכַאמ רעטכעט !לָאמַא טימ טלעג

 ןבעג יײז זומ ןעמ ןוא הנותח ךעלנייוועג

 ךַײא טגרָאזרעֿפ !ךייא טרעירוקעססַא) ןדנ

 רַאֿפ ןדנ טגרָאזרעֿפ !רעטלע רעד ףױא

 ףיוא דניק נוא בַײװ טגרָאזרעֿפ !רעדניק

 יד ;(6 ,1898 ,עשרַאװ !רהָאי 120 רעביא

 ,ןֿפָאלש טנעקעג טשינ רע טָאה טכַאנ עצנַאג

 יװ ,סעיצַאלוקעּפש טכַארטעג ץלַא טָאה רע

 ןוא טלעגבָארג סעּפע ןסקַאלֿפוצסױא ױזַא

 ,ןַײז ךעלגערטנַײא ַאזָאר רַאֿפ ךיוא לָאז סע

 טסיב וד; :ןגָאז ןענעק רעמ טשינ לָאז יז

 היבצ ,רעדַאב השמ-קחצי) *!לזמילש ַא רָאנ

 -עלַאב יד ;(40 ,1905 ,גרעבמעל ,ַאסעדָא ןוֿפ

 טימ טקוק ןוא טייטש בוטש ןוֿפ עטסָאב

 ןבעג וצ טיירג ןיוש זיא יז ,קיטיײװצרַאה

 -רַאֿפ יז שטָאכ ,ךעטש ַא ןדליג עכעלטע

 עקרעצירּפש יד רעבָא ...טשינ סָאד טגָאמ

 -ענ רעצירּפש יד .ןרעה טשינ ןוֿפרעד ליװ

 ןעמענ טסיה'ס ...טלעג ןיק טשינ ןעמ

 -- ןעד סָאװ רָאנ ,ָאי ,םלועל ,ייז ןעמענ

 יז יב זיא ןדליג רענעצ ַא ,טלעגבָארג

 -רעדנוה ,סרעקיצֿפוֿפ !טשינ עבטמ ןייק

 ןוֿפ ןשזַאטרָאּפער ,יקסנישטָאּפָא ץרּפ) סרעט

 .(24 ,1954 ,עשרַאװ ,ָאטעג רעװעשרַאװ

 .א/210 ,קבא
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 .טלעג טימ עסַאמ ַא ,טלעג רעמעצָארג

 ,1929 ,ענליוו ,עלַא רַאֿפ שידִיי ,רעטניוו .ש)

 ןיא טגנערב רע .(3/110 ,14 4 'מונ

 ןיא ךיוא ױזַא ."רעדלעג רעמעצָארג, םיבר

 טעזלע הדוהי .ױרֿפ ןַײמ ןוֿפ ץונַאבכַארּפש

 ףיט ןוֿפ רחוס ַאש :אסריג ַאזַא טגנערב

 טימ ןֿפרַאװ ךיז טֿפרַאדַאב טָאה 'יעשַאר;

 -יי) "ףוג-לעב ַא ןַײז וצ !דלָאג רעמעצָארג;

 ,41/ 'ב ,1956 ,קרָאי-וינ ,ךַארּפש עשיד

 ,(54 ,2 'מונ
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 טלעגסיורג סע =

 +- וצ ךּפיהל ,טלעג ךס ַא ,טלעגפיורג

 ןגארט רו שמיא טרעװ רע טינ :טלעגניילק

 ןוש ךיז רע ןעװ ןֿפלעה טינ טרעװ 'נוא

 ךיא ןייל בא טלעג ןשורג טימ טלאוו

 רע זד רמולכ רימ ליו טביג ןוש רע ןעװ

 רעטריזַארֿפַארַאּפ ַא ןוֿפ) ...טוט תוצמ ליו

 ;הל ,ו ,1582 ,עקָארק ,גנושטַײטרַאֿפ-ילשמ

 טשטַײטרַאֿפ וצ רעטעּפש ;1602 ,גָארּפ : ךיוא

 ןינעז שע ;(גטלעגזיילסיוא ןעז .שרעדנַא

 שילא ןיניא 'נוא רדניק יביל יניימ ללכב

 -יג טלעג שיורג רימ איד לואוו אוז לחומ

 טשאקיג שקינ רימ איד שילא טשאק

 ,גרובסערּפ ,לימאה לקילג תרמ תונורכז

 תכרב ןיא טאיטש שע ;(274--273 ,(1896|

 ירזנוא ןביירש ךירמשיו 'ה ךכרבי םינהכ

 'ה ךכרבי אשנ 'פ תובר שרדמ ןיא םימכח

 םלעג שורג טימ ןישנעב ךיד טרעו טאג

 ,רונדייאק שריה יבצ) טשיב םורֿפ אוד ןעוו

 ,ב/דנ ,ה"סת ,ןַײמד טרובקנרו ,רשיה בק

 טעב הסנרּפ ףיוא הניחּת ַא ןיא ;(הכ קרפ

 הרזנוא טינ רימ שאד ... :ױרֿפ עשידִיי ַא

 (תובל תואת) טימ ןרעוװשב ןטֿפעמ תוֿבֿבל

 (ןתמו אׂשמ) ןוֿפ גראז יגירביא טימ :'נוא

 ינא טלעגנ שורג ךאנ ןלאז טינ רימ שאד

 םיא (ןטׂש) םעד ןטֿפעמ 'נוא ןטֿכארט טוג

 רימ 'נוא ...ןגנאֿפג ןייז טינ ץענ רנייז

 זאו טימ ןזאל טגינב טייצ ילא ךיז ןלאז

 זיא שע ןעד טשרעװ ןרעשב שנוא אוד

 רד שנעמ רֿכלעװ שילא םוטֿפײר רשעב ןייק

 טאג רביל אוד שאוו טימ טזאל ןגינב ךיז

 ,תושקבו תוניחת יאיינ) טשוט ןרעשב םיא

 לע השקב, הי הנחת ,ד"קת ,אדרויֿפ

 יֿפ ןוא לָאװ ,ןֿפנָארב ,תואוֿבת ;(?הסנרּפה

 טלָאצעג ;ןדִיי יד ייז ַײב טֿפױקעגנַײא ןבָאה

 סױרָאֿפ טלעגסיורג טימ ןדִיי יד ןבָאה

 -ַאב טָאה הינק יד יװ רעמ לָאמ טֿפָא ןוא

 ,תונורכז ענַײמ ,קיטָאק לאקזחי) ןֿפָארט

 ןעגנערב רע טגעלֿפ ;(13 ,ו ,ג"ערת ,עשרַאװ

 ערעַײט גרוברעטעּפ ןוֿפ לרעטכעט םעד

 -עג טלַא ךָאנ זיא יז ןעוו ,סעקצַאצ-רעדניק

 -נַא עקיזָאד יד ;ןצַײרד-ףלעווצ רָאי ַא ןעוו

 טלעגסיורג ןֿפערטנָא ןגעלֿפ סעקצַאצ-ןקיט



 טלעגטיירג

 ,ג"פרת--1922 .,ןילרעב ,וו לייט ,טרָאד)

 ַא ןבעגעגרעביא ייז ןעמ טָאה ןוא (6

 -םיורג רַאֿפ ןטלַאהַאבסיױא וצ דניק שידַיי

 שידִיי סָאד ןבעגעגקירוצ ייז ןבָאה ,טלעג

 ַא ןרעלטיה ןוֿפ הלּפמ רעד ךָאנ דניק

 -ַאק ןוֿפ ןוא םזיטימעסיטנַא ןוֿפ ןטמסרַאֿפ

 ןוא עשרַאװ ןיא ,ינודקומ .א ר"ד) םזיצילָאט

 ;(11 ,װ ,1955 ,סערַײא-סָאנעוב ,שזדָאל ןיא

 יד ןיא טציא זדנוא ַײב סױרַא עקַאט ןעמוק

 ןוא טעטש ןוֿפ רעכיב-רוּכזי רעקילדנעצ

 ףענעכײצרַאֿפ ,ןלייצרעד ןדִיי .ךעלטעטש

 ןוא זדנוא ַײב "תומל ימ, םעד ןבַײרשרַאֿפ

 טלעגסיורג ןטסָאק ךיז ןזָאל טַײלסדנַאל

 ,רעגידעבעל רעד) ןעגנולמַאז יד טָא ףיוא

 ;(5 ,1955 ,9 'טקָא ,קרָאי-ינ ,גָאט רעד

 ןַײז טימ ןמחנ 'ר| ייז ןענַײז לובמַאטס ןיא

 טרָאד ןבָאה ןוא געט ןעצ ןסעזעג ןןשטנעמ

 ןענַײז ייז תעב לַײװ ,םירוסי עשירֿפ טַאהעג

 ,לארׂשי-ץרא ןייק לובמַאטס ןוֿפ ןרָאֿפעגּפָא

 -סַאּפ ערעייז ןזיװַאב טשינ טרָאד ייז ןבָאה

 טלָאװעג טשינ טציא ייז ןעמ טָאה ,ןטרָאּפ

 עַײנ ןעמוקַאב טשינ ןלעוװ ייז זיב ,ןזָאלּפָא

 טמענ ּוװ .רעטלעג עסיורג רַאֿפ ןטרָאּפסַאּפ

 ,ןילטייצ ללה) ?טלעג טימ ןומטמ ַאזַא ןעמ

 -ָאֹּפ ןופ רעעז רעד ,רעװַאלסַארב ןמחנ 'ר

 עצנַאג יד ;(125 ,1952 ,קרָאי-וינ ,עילָאד

 -טרַאזַא רעשילגנע ןַא ןעועג זיא הכָאלמ

 טָאה דנַאלגנע ןעוו ,ןטַײצ ענעי ןוֿפ ליּפש

 ןוא קיטילָאּפ עלַאינָאלָאק עטיירב טליּפשעג

 רעדנעל טימ ךיז רַאֿפ סעיציזָאּפ ןֿפַאשעג

 ריא ַײב ןגעלעג ןענַײז סָאװ ,ןעַיײרעדנעל ןוא

 עריא עלַא ןיוש ןענַײז רעטציא .ענעשעק ןיא

 יז ןוא ,ןסירעצ ןוא טרעכעלעצ סענעשעק

 ןוא טלעגנילק+- ריא ןרױלרַאֿפ טָאה

 -גָאט רעד ,ןײטשטַאלג ֿבקעי) טלעגסיורג

 ַא 4 ,1957 ,19 לירּפַא ,לַאנרושז ןעגרָאמ

 ,טלעגניילק+- ןייק ןעַײל טינ ןעמ רָאט ריֿבג

 -סַאב .ש) טלעגסיורג ןייק -- ןַאמערָא ןַא

 .א/6 ,1920 ,ענליוו ,לַאוװק םַײב ,יקסמָאט
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 זנוא סע איו נוא :םינמוזמ ,טלעגטיירג

 ןיש ךיז רימ ןבאה ןראוויג טֿכעלש רעייז

 טלעגגנירג -- 61 --

 ןבאה ,ןייז וצ היחמ שאוו טימ טאהיג טינ

 ןייא ןעלאז רימ שד ,ןזעוויג בשיימ ךיז רימ

 דלעג עטיירג ןייק ,ןמענ ןא הסנרּפ רעדנא

 ייב ןיא ...טאהיג טינ ןיוש רימ ןבאה

 רֿפ גוא תונכשמ ןמענ וצ ןבילביג זנוא

 ןעד ,לקנייש ןֿכלעװ ןמענ וצ ןא נוא ,ןצעז

 ןבאה דלעג ליֿפ ןעמ זומ םארק ןייא וצ

 ביירש רעײאנ ןייא רדוא תרגא רדסמ)

 -דָארוהו אנליוו ,רללעטשֿפירב נוא רירהעל

 סייו ךיא ... ;(55 ווירב ,82 ,ה"פקת ,אנ

 ןייק ,עדנערַא קידלוש טַײז ריא זַא ךָאד

 טיורט ןעיורט ,טינ ריא טָאה טלעג עטיירג

 ,ראד ןאיל םארבא ןיוועל) טינ ךַײא ןעמ

 ,רעללעטשש ןעפירב רעכילטסניק רעיינ ןייא

 ,יװַאקרַאה .(54 ווירב ,101 ,ד"רת ,ענליוו

 ,במאלאג ןסינ יבצ :א/214 ,קבַא 0

 ...ןמוזמ,) 223 ,ר"עת ,ענליוו ,ינֹושלּב םילמ

 ,'טלעג עטיירג
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 'נוא :טלעג םוכס רעניילק ַא ,:טלעגגנירג

 ןוֿפ טריוו סופּת רנעייא ןעוו ןיטייצ וצ ךיוא

 זד ןיֿכאז טשנוז רדוא לובלב ןייא ןיגעוו

 טימ איז ןעק ןעמ 'נוא ןירעװו סופת טייל

 רבא ךיג רעד ןיא ןייז ליצמ טלעג סיניילק

 ןעו טמוק קנאב יגנל ןייא ןיא סע ןעװ

 ןמ ןאק אד םיפלא המכ טביג ןוש ןמ

 םוא סופת רעד טמוק 'נוא ןייז ליצמ טינ

 ליצמ ןינעק טאה שאוו רשוע רעד טה וזלא

 סופת ןעד טלעג שגנירג ןייא טימ ןייז

 בק ,רונדייאק שריה יבצ) שנוע ןשורג ןייא

 קרפ ,א/זנ ,ה"סת ,ןיימד טרובקנרו ,רשיה

 ראפ הלפת יד טפיוק ,יתובר יבוהא ;(וכ

 -שנוז ןיבאה רימ ןעד / ,דלעג גנירג ןייא

 / ,טלעװ רעד ןיא היחמ ירדנא ןייק ןאט

 טלעפיג לואוו אזלא ךרבתי םשה שע לייוו

 טױל ,ע"ת ,עלַאה ,השמל הלפת רודס)

 ,ןמרבה .מ .א תאמ "ירבעה רפסה תֹודלֹוּת;ע

 רימ ןאמ רביל ןיימ ;(88 ,ה"שת ,םילשורי

 ןֿפױק רֿפ ךלמ םעד טינ לירעפ איד ןילעוו

 גנירג ןײא םוא ראג איז טרעװ רע ןעד

 לאיחי ר"ב םהרבא) ןבאה ןילעװ טלעג

 ,ףראדשרמרהליוו ,םהרבא ךרב רפס ,לכימ



 טלעגגנירג

 ןייז הניחת יניש יד ;(חכ קרפ ,ג/דל ,אי"צת

 שע .טֿכארטרד רבייו ימורֿפ רֿפ ןדראוו

 ןגױא ןרעיא ןיא טלעג גיניו שאד לאז

 ראג ןייא זיא שע ןעד .טֿכאיג ןייז טינ

 ןמוקיב ךרוד רד ןאק ןמ .טלעג גנירג

 ,ןאדרויפ} ,ששפנה תאופר הנחת) טלעוו ינעי

 ,תושקבו תוניחת יאיינ טימ ןדנובעג ,רָאי ןָא

 111 .(דייקת ,אדרויפ

 ןָא טמוק סָאװ טסנידרַאֿפ ַא ,:טלעגגנירג

 טרעהעג שטַײט םעד .שינרעטַאמ ןָא ,טכַײל

 ריא ןוֿפ שידִַיי םעד ןיא .ױרֿפ ןַײמ ןוֿפ

 .טײרּפשרַאֿפ ןוא ןעמונעגנָא ןעוועג הֿביֿבס

 ןעניז םעד ןיא .ןליוּפ ןיא רָאנ טשינ רעבָא

 הרֿבח ַא ןיא לָאצּפָא רעד ,טלעגרַאטקָאד

 :גנולדנַאהַאב רעשיניצידעמ ףױא טייג סָאװ

 םוצ לגניס ןעגנַאלַאב זומ רעדורב רעדעי

 רע ;לטרַאװק ַא טנעס 25 ןלָאצ ןוא רָאטקָאד

 ןרעװ טרידנעפסוס טלעגרָאטקָאד רַאֿפ ןעק

 -יטסנָאק) סויד רַאֿפ יו ױזַא ןײארַאֿפ ןוֿפ

 םיֿבושח םש-ישנא הרֿבח רעד ןוֿפ ןָאיצוט

 -וינ ,1897 טעדנירגעג ,ןשי ןיטנַאטסנָאקמ

 טַאדידנַאק ַא ןעוו ;(9 ,30 ,רָאי ַא ןָא ,קרָאי

 -עגֿפױא םוא ןעגניטימ ייווצ וצ טינ טמוק

 ןַײז זיא ,דילגטימ סלַא ןרעװ וצ ןעמונ

 -רַאֿפ טלעגרָאטקָאד ןוא טלעגסגַאלשרָאֿפ+-

 ןגָאלשרָאֿפ רעדיו ךיז זומ רע ןוא ןריול

 ןוֿפ ןָאשוטיטסנָאק) ןייג רָאטקָאד םוצ ןוא

 -תולימג רעכַײרטסע ןָאשײגערגנָאק יד

 ,1927 ,ןילקורב ,1906 טעדנירגעג ,םידסח
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 דרעֿפ ,ןַאּפשעג ןוֿפ לָאצּפָא ןַא ,טלעגעהוד

 ,רעלדנעה יד טימ הׂשעמ עצנַאג יד :; 1 ןגָאװ ןוא

 : ןלעֿפעג טינ ירמגל רימ זיא ,ןרָאטנַאק יד טימ

 ,טינ יו ליורג ַא ,הסנרּפ ערשּכ ַא טינ רעייז

 זיא ןרעדנַא םעד וצ סנייא רָאנ ...רָאנ

 טלענעהוד סָאד ,רעַײטש סָאד ,ךייש טינ

 טינ טֿפױלרַאֿפ סָאװ ,הליזג ַא ךיז רַאֿפ זיא

 לֹּכ םדוק טָאה רערעדעי ...טלעוו ַא ןיא

 טלעגסויד = 02 ==

 ,םירֿפס-רכומ עלעדנעמ טניימעג ךיוא טָאה

 ןרסיא ןוֿפ ןײגקעװַא ןוא :טבַײרש רע ןעוו

 -ידרַאֿפ ןוֿפ ךיז ןגָאזּפָא יו ליֿפ ױזַא טסייה

 ןָא ,ןבעל ןכעלקילג ַא ןוֿפ ,טלעגגנירג ןענ

 ןבעגֿפױא ןוא קיטייװּפָאק ןָא ,ימ ןָא ,רעצ

 עלַא) רעטעּפש ףיוא ןעגנונעֿפָאה ענַײמ עלַא

 עניילק סָאד, ,2 'ב ,1928 ,עשרַאװ ,קרעוו

 ,495 'מונ ,וָאקשטוטס .(112 ,"עלעשנעמ

 ,ךעלעגייֿפ עגנירג, .טימ תונכש ןיא 5

 םַײב ,יקסמָאטסַאב :'ךעלטיירב עגנירג

 .טלעג עגנירג ,א/231 ,1920 ,ענליוו ,לַאווק

 םעד יונעג ןסיו וצ רעװש .םּתס טגנערב

 {1621 ,ןיימ

 *?םכימש המ, ךיג רעד ןיא ןָאטעג גערֿפ

 -עג יד ןוֿפ הלאש רעדנַא ןַא סעּפע רעדָא

 ףיוא ףױרַא זיא ןעמ זיב ,תולאש עכעלנייוו

 ןוֿפ השעמ יד) טלעגעהוד ןוֿפ ןינע םעד

 13. /40(.,1825--39 ,1898 ,רעדירב רעֿפ
 "יס:11:08211/ 020ע2װמ 286118200 26-
 נזעזאסץעסס262100 תבעצאת) 1880, 14
 ,10306, 01 ס060ק5 0 ןהע-
 זיעזע ס'פ 1682:011 11030:31414. 1641

 -וצכרוד רַאֿפ לָאצּפָא ןַא ,טלעגרָאֿפכרוד

 סכַײרקנַארֿפ ... :לַאנַאק ץעוס םעד ןרָאֿפ

 ,לַאנַאק-ץעוס םעד ןריטָאקיָאב וצ סולשַאב

 םעד טלעגרָאֿפכרוד ןלָאצ וצ טָאטשנָא

 ןעגרָאמ-גָאט רעד) ...טנעדיזערּפ ןשיטּפיגע

 151 .(2 ,1957 ,17 ַײמ ,לַאנרושז

 -שינַאקירעמַא ףיוא טלעג-רֿבח ,טלעגפויד

 ,טלעג ערעדנַא ךיוא ,טלעגסויד :שידִיי

 יד טימ ןעמַאזצ טעטקעלָאק טרעוװ עכלעוו

 םוצ גניטימ םַײב ןרעו טלָאצַאב זומ ,סויד

 -יטסנָאק) יטעַײסָאס ןוֿפ רַאטערקעסיץנַאניֿפ

 -ָאוענעב רענליוו דעטייני יד ןופ ןָאשוט

 ןטס24 םעד טעדנירגעג ,ןָאשיײאיסָאסַא טנעל

 יקעס ,20 ,1919 ,קרָאי-וינ ,1888 רעבמעצעד

 רע;לק טינ עכלעוו רעדילגטימ ;(8 !טרַא 3

 טלעגסויד ןוֿפ ַײס רעכיב יד ןיא ןזענַײז

 רעד ןוֿפ רעטלעג עכלעװ דנעגריא רעדָא

 ןענעק טנװָא - ןשיײלָאטסניא םוצ יטעַײסָאס ַא ,םכילע-םולש ַא טקורעגנַײרַא ןענועמש



 טלעג שישטַײד

 -לעוו דנעגריא רַאֿפ ןרעװ טרילָאטסניא טינ

 -רעלווָאק ןופ ןָאשוטיטסנַאק) טמַא רעכ

 -עג ,{ססַא .לָאװענעב סנעמ גנָאי רענילָאװ

 ,1915 ,ןקרָאי-וינ} ,1901 יילושזד טעדנירג
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 -עגנָא ,טלעג עשטַײד ,טלעג שישטַײד

 -ענ ערעדנַא ךס ַא ןשיװצ ,ןעמָאנ רענעמונ

 -עיצַארַאּפער יד רַאֿפ ,עמענצ ןוא ןעמ

 ןטירד םעד רַאֿפ קלמע ןשטַײד ןוֿפ ןעגנולָאצ

 ,עטכישעג-סישודק רעשידִיי רעד ןיא ןברוח

 -עגסיוא ןבָאה ןרַאברַאב עשטַײד יד תעב

 "יצ ןעגנערב וצ .ןדִיי ןָאילימ סקעז טעגרה

 -עטיל רעשימעלָאּפ רעצנַאג רעד ןוֿפ ןטַאט

 רעטלַא רעד טליג'ס ,ךייש טשינ זיא רוטַאר

 .ףיקיּפסמ ונא ןיא בותכל ונאב םא; ללּכ

 -יי עצנַאג יד זיא רָאי רָאּפ ַא ןוֿפ ךשמ ןיא

 ןעוועג ןליײט-טלעוו עלַא ןיא עסערּפ עשיד

 םעלבָארּפ רעד ןגעוו ןעלקיטרַא טימ לֿפ

 ןלַאירעטַאמ יד ןוֿפ ךס ַא .טלעג-ןברוח ןוֿפ

 רעשידיי רעַײרפ רעד טרירטסיגער טָאה

 24--19 'מונ יד ןיא טרֿפב ,ןיטעלוב בולק

 ןַײמ ןיא ךיוא .(1956 !בעֿפ --- 1954 ץרַאמ)

 -בעג טלעג עשטַײד ןינע רעד טרעוו המישר

 -נוא טקנוּפדנַאטש םענײמעגלַא ןוֿפ טכַאר

 רעבירעד .רעטרעװכוז ענעדײשרַאֿפ רעט

 ,תועד עקינייא ָאד ןעגנערב רָאנ ךיא לעװ

 םעלבָארּפ רעד וצ תוכַײש ַא רעמ ןבָאה סָאװ

 טָאה קירוצ רָאי ייווצ ַא טימ :עקירעמַא ןיא

 טריֿפעג טֿפַאשלעזעג רעשידִיי רעד ןיא ךיז

 :טלעג ןשישטַײד םעד ןגעוו עיסוקסיד ַא

 רעד ןעוו טציא ..?ןעמענ טינ יצ ןעמענ ָאי

 עסשיטקַארּפ ַא זיא טלעג שישטַײד ןינע

 ןדעי רַאֿפ םעלבָארּפ ַא סע זיא -- םעלבָארּפ

 רעדנוזַאב רערעדעי לָאז :רעדנוזַאב ךיחי

 ַא טימ ןקרַאטש ךיז ,םעד ןוֿפ ןקורּפָא ךיז

 טינ טקעריד טינ -- ןסינעג וצ טינ רדנ

 טלעג ןקיזָאד םעד טָא ןוֿפ -- טקערידמוא
 ינוי ,קרָאי-וינ ,טַײצ רעזנוא ,קרַאמ לדוי)
 -ייד ןינע םעד ןיא רעבָא ;(35--34 ,4
 יירד ,לארׂשי תנידמ רַאֿפ רעטלעג עשט

 ףמַאק רעד ןעק סָאװ ,רעהַא יירד ןוא ןיהַא
 סָאד יװ םעד ךָאנ ןלעוּפסיױא ןוא ןַײז ןסיוא

 טלעג שישטַײד 2( ==

 ןוא ןַארַאֿפ ןיוש זיא טלעג-עיצַארַאּפער+-
 ןרַאֿפ ןָאטעגֿפױא ךיוא לייט ןסיורג םוצ טָאה
 רעד רַאֿפ ןוא הנידמ רעד ןוֿפ ױבֿפױא
 סָאװ ,ןכַאז עטוג םילוע יד ןוֿפ גנונעדרָאנַײא
 רענגעק רעטסרעטיברַאֿפ עמַאס רעד וליֿפַא
 ןוא טַײקיטױנ רעייז ןענעקיילּפָא טינ ןעק
 וצ רימ ןעמוק טציא ןוא ...?טַײקטוג רעייז
 סָאװ ,רעטלעג עשטַײד יד ןוֿפ עגַארֿפ רעד
 עקירעמַא ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידִיי יד
 -עֿפורעג ױזַא רעד רַאֿפ טלעוּפעגסױא ןבָאה
 ןוֿפ ץוחמ עיצַאטיליבַאהער-רוטלק רענ
 רעשידיי רעד םורָאװ ...לארׂשי תנידמ
 -נָא טינ יאדװַא ףרַאד עקירעמַא ןיא ֿבושִיי
 -ַאהער וצ ידּכ טלעג סרעוַאנעדַא וצ ןעמוק
 םיטילּפ ןוא סרענרעל םיטילּפ ןריטיליב

 יד ןבעגוצסױרַא ײנסָאדנוֿפ ןוא סרעבַײרש
 רעד .קרעוװ-רוטלוק עשידִיי עטעטכינרַאֿפ
 -עג סָאד טלָאװ ֿבושִיי רעשידִיי רענַאקירעמַא
 טלעג םענייר םענעגייא טימ ןָאט טֿפרַאד
 טלעג ןאמט ןוא םענהֿפירט ןטימ טינ ןוא
 רענַאקירעמַא רעד רעבָא ןשטַײד יד ןוֿפ
 -תושב ןיא ןוא ןָאטעג טינ סע טָאה ֿבושִיי
 -טֿפַאשלעזעג עסיורג ענַײז ןוֿפ טָארַאב ןתוֿפ
 ןרָאװעג ןסָאלשַאב ...סעיצַאזינַאגרָא עכעל
 -ער ןגעוו ןשטַײד יד טימ ןעלדנַאהרַאֿפ וצ
 עשטַײד סָאד ןעמענוצנָא ןוא סעיצַארַאּפ
 עשטַײד סָאד, ,לקיב המלש ר"ד) טלעג
 'גיוא ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט רעד ,"טלעג
 ןוֿפ טַײז עטייוצ ַא ָאד זיא'ס ;4 ,1954 0
 עקיטכיו ךס ַא ָאד ןענַײז סע ,עבטמ רעד
 ןדיי ענעביוהרעד ףיט ,ןדִיי עסיורג ,ןדִיי
 זַא ןגָאז סָאװ ,ןדִיי עשינבר ךס ַא ךיא
 -לעג עשטַײד ןעמענ סָאד זיא רָאנ טשינ
 עשילַארָאמ ןייק טשינ ,דניז ןייק טשינ רעט
 -מוא ןַא זיא'ס טרעקרַאֿפ רָאנ ,גנורעדינרעד
 -נוחצנ עשירָאטסיה-לַאנָאיצַאנ ,עכעלנייוועג
 -רע סָאד זיא'ס .גנוכיירגרעד עשידִיי עקיד
 -ירָאי-טנזיוט-ייוצ רעזדנוא ןיא לָאמ עטש
 קלָאֿפ סיורג ַא סָאװ ,עטכישעג"תולג רעק
 טנזױט ַא וליֿפַא ןַײז לָאז ,זדנוא טלָאצַאב

 ןגעק תוחיצר רַאֿפ ןוא ןעמָארגָאּפ רַאֿפ ,קלח
 זיא'ס לַײװ ,רַאֿפרעד טעשעג סָאד ןוא .זדנוא



 טלעג שישטַײד

 טעװ ...רענָאמ רעשידִיי ַא ןעמוקעגֿפױא

 רעד ןָאט טרָאֿפ לָאז סָאװ :ןגערֿפ ךימ ריא

 -ַייד יד ןגעק טנַײה ךיוא זיא סָאװ ,דיחי

 -ַיװש :רעֿפטנע ןַײמ זיא ?רעטלעג עשט

 ןוא ןסַאג עלַא רעביא ןייג רעבָא ..!ןג

 םענ ךיא ,ןסיװו טַײז :ןעמעלַא ןַײז עידומ

 סָאד -- ,רעטלעג עשטַײד יד ןוֿפ טשינ

 טַײװ ,עיצַאוטיס רעקיטנַײה רעד ןיא ,זיא

 רָאּפ ַא ףוס םוצ ןוא ...טַײקשיטקַאט ןוֿפ

 יצ :דַיי רענַאקירעמַא םעד ןגעוו רעטרעוו

 ןעוו וליֿפַא ,טכער ַא טַאהעג רע ךיוא טָאה

 תנידמ ןוֿפ טכער ןֿפױא םיּכסמ זיא ןעמ

 עשטַײד יד ןוֿפ לייט ַא ןעמענ וצ ,לארׂשי

 -קירוצ רַאֿפ ,ןקעווצ-רוטלוק רַאֿפ רעטלעג

 ןבָאה ןשטַײד יד סָאװ ,קרעװ ןוֿפ גנולעטש

 -ער ןַײמ זיא הליחתכל ...טעטכינרַאֿפ

 -עמַא ןיא ןדַיי ,ןיינ --- זַא ,ןעוועג ...עיצקַא

 .רעטלעג יד ןוֿפ ןַײז הנהנ טשינ ןלָאז עקיר

 -עגנַײרַא ךיז בָאה ךיא רעמ סָאװ רעבָא

 -ַארט רענעֿפַאשעג רעצנַאג רעד ןיא טכַארט

 טימ זַא ,טליֿפרעד ךיא בָאה ,עגַאל רעשיג

 ַא ןיא ןדַיי רענַאקירעמַא יד ןלייטסיוא

 טעוװ ,עירָאגעטַאק רעקידתוקדצ רעדנוזַאב

 ןיא ןדִיי יד :דרוסבַא ןַא שממ ןעמוקַאב ךיז

 -ַאבטױנ יד ,ענעטילעג יד ,לארׂשי תנידמ

 -גיז יד ןַײז ,סע טסייה ,ןלעװ ,עקיטֿפרעד

 סָאד ,סע טסייה ,ךָאד ןעמענ ייז לַײװ ,עקיד

 ,עקירעמַא ןיא ןדִיי יד ןוא ,טלעג עשטַיײד

 -ילעג-טשינ יד ,ענעדירֿפוצ יד ,עטַאז יד

 ןבַײלברַאֿפ ןלעװ ,סע טסייה ,ייז -- ענעט

 : ךיז טגערֿפ !ערעתוקדצ ,ערענייר שילַארָאמ

 ?דַיי רענַאקירעמַא םעד סע טמוק סָאװרַאֿפ

 -ייל .ה) ?טנידרַאֿפ סע רע טָאה סָאװ טימ

 ,גָאפ רעד ,"רעטלעג עשטַײד יד; ,קיװ

 יד םורַא עטַאבעד יד ;(4 ,1954 ,11 'ּפעס

 זיא רעטלעג-גנוקיטיגרַאֿפ-ןדָאש עשישטַײד

 -סקע יד וליֿפַא .טקידנערַאֿפ גנַאל ןיוש

 ,ןסייוו ייז לַײװ ,ןגַײװש רענגעק עטסמערט

 תנידמ ןיא טהװצמרַאֿפ טרעוו הריֿבע יד זַא

 ןבָאה סָאװ ,עלַא יד ַײב רעבָא ...לארׂשי

 טינ טרָאֿפ ךיז טָאה ,םימוליש יד טֿפמעקַאב

 ףיוא ןעַײרשוצנָא ...ליױמ סָאד טנֿפעעג

 טלעג שישטַײד == 64'=.

 ןוא ךיז טצישַאב יז יַאמלה ,לארׂשי תנידמ

 -לעג עשישטַײד טימ ךיז טקיטסעֿפרַאֿפ

 זַא ,טסּוװעג ךיא בָאה ךַאז ןייא ...רעט

 טגערֿפעגנָא טינ טָאה לארׂשי תנידמ ביוא

 ןוא ןדַיי עטכַארבעגמוא ןָאילימ סקעז יד ַײב

 ףיוא ייז ןוֿפ טַאדנַאמ ןייק ןגָארקעג טינ

 ךיז יז טָאה ,ײרעכַאמטוג-טלעג רעשטַײד

 ןוֿפ ןדַיי ןענָאילימ יד ַײב טגערֿפעגנָא רעבָא

 רָאלק ָאד לָאז ...תורוד עקיטֿפנוקוצ יד

 יד ןגעק ףרַאש ץלַא ךָאנ ןיב ךיא זַא ,ןרעוו

 תנידמ ןגעק ךיא ןיב סָאװ רעבָא ,םימוליש

 ןיא ןעוועג רעסעב רימ רַאֿפ זיא ..?לארׂשי

 ןַײז וצ תוכז דמלמ ,ךיז רַאֿפ ,ליטש רעד

 יד טשטנעברַאֿפ סָאװ ,לארׂשי תנידמ ףיוא

 -שרע רעד ןוֿפ ...רעטלעג ענעטלָאשרַאֿפ

 ףרַאש בָאה ךיא יו םעד ךָאנ ,טונימ רעט

 ןעו ןוא ,ןעגנוטיגרַאֿפ-טלעג יד טֿפמעקַאב

 םושב ךיז ךיא בָאה ,ןרױלרַאֿפ בָאה ךיא

 עשטַײד עגונב ןבעגעגרעטנוא טינ ןֿפוא

 -- רעטלעג עשטַײד .תולג ןרַאֿפ רעטלעג

 הלוח ןענַײז רימ ?סָאװ ? גנוטכירֿפױא רַאֿפ

 ךיוא ןֿפרַאד רימ ?ןטכירוצֿפױא ןײלַא ךיז

 -לעג עקיטולב עקיזָאד יד ןוֿפ ןבָאה האנה

 טינ ןבָאה תוצוֿפּת יד ןיא ןדִיי רימ ..? רעט

 סָאװ ,םעד רַאֿפ רעֿפטנערַאֿפ ןשילַארָאמ ןייק

 יד וצ םיֿפּתוש ןרָאװעג ךיוא ןענַײז רימ

 רעד ,ןײטשטַאלג בקעי) רעטלעג עקידניז

 ;(4 ,1955 ,28 ץרַאמ ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט

 טָאה ןץנירּפ| ײבַאר רעד סָאװ ,טוג זיא'ס

 ןטסעב רשֿפא ,ןטוג םוצ טדערעג יװַא

 תוֿבַאייֿבַא םוצ ,ןםהעב ץנַארֿפ רייד} שטַײד

 םיא ךרוד ןוא ,רעטלעג עשטַײד יד ןוֿפ

 ךיז טמענ סָאװ ,קלָאֿפ ןשטַײד ןצנַאג םוצ

 ,עידעגַארט עשידַיי יד ןצרַאה םוצ ...טשינ

 זַא ...טכַאזרוארַאֿפ ןבָאה ןשטַײד יד סָאװ

 םולש ןייק ןַײז טשינ ןעק רוד רעזדנוא ןיא

 ,ןײטשטַאלג בקעי) ןדִיי ןוא ןשטַײד ןשיווצ

 ,15 לירּפַא ,לַאנרװשז ןעגרָאמיגָאט רעד

 -טרָאװטנַארַאֿפ יד ןגָארט עלַא רימ ;(6 ,6

 ןעמונעגנָא תסנּכ יד טשינ טָאה יצ .טייקכעל

 ץנַאג טשינ טסינעג יצ ?ץעזעג-םימוליש סָאד

 יצ ןוא ?רעטלעג עשטַײד יד ןוֿפ לארׂשי



 טלעג-תונייד

 טינ טלעוו רעד רָאג ןיא ןדִיי יד ןעד ןבָאה

 -עג יצ ?ךַאמּפָא-םימוליש םעד טריטּפעצקַא

 וליֿפַא סעיצוטיטסניא-רוטלוק יד טינ ןסינ

 ןוֿפ עקירעמַא רעשידַיי רעכַײר רעד ןוֿפ

 -גָאט רעד ,רעקנילפ דוד) ?םימוליש יד

 ,1958 ,7 ינַאי ,קרָאי-וינ ,לַאנרושז ןעגרָאמ
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 -ןיד+- ,טלעג קס9+  ומּכ ,טלעג"תונייד

 ןגיגנא אנד תמדקמ ד"ב שד ןונ :טלעג-הרוּת

 רעמ ךאנ איז ןייז אבהלו ןאכמ ןיזעוויג

 עבות רימ ןוֿפ 'נוא ןיזעוויג םיאנוש ןיימ

 תואמ 'ב ךרעל ןיזעויג טלעג תנייד שד

 ליו אז טינ ןניא באה ןלאוו ןןןבאה ט"ר

 תרמ תונורכז ,ןנַאמֿפױק דוד) ןלאוו ןיבעג

 -יײב ,375 ,1896 ,גרובסערּפ ,לימאה לקילג

 .ןדניממ שנג שֿבײֿפ ןוֿפ תומישר , עגַאל
1181 

 -קס9+- טימ ךה ונײה ,טלעג"הרוּת"ױיד

 -עג ןייק טָאה ןַאמ רעטוג רעזיד :טלעג

 עטכער עכעלנייוועג יד ןוֿפ טכַאמעג ךיורב

 טָאה ֿבר ַא סָאװ ,(תוסנכה) עטֿפניקנַײא נוא

 ןעמענ וצ :הליהק רעשידִיי רעדעי ןיא

 -- תירב ַא ןוֿפ ,טַײצכָאה רענייא ןוֿפ ש"חר

 טרָאד ןזח ךיוא ךַײלגוצ ךָאד רַאװ רע ןעד

 ...רוּפּכ-םוי ֿברע רעלעט ַא ןלעטש רעדָא --

 -ןיד ןעמונעג ןשָארג ןייק טסבלעז טָאה רע

 ךעלקריו רעהַאד רַאװ ןוא טלעג-הרוּת

 ןוא ןדִיי ןוֿפ טרָאד טבילעג ןוא טעטכַאעג

 טכיורבעג רע טגעלֿפ לָאמ ליֿפ ןעד ,ןטסירק

 סלַא ןטסירק עקיטרָאד יד ןוֿפ טסבלעז ןרעוו

 ,ד"מא) (ןיד) רעטכיר ןסדיש} סעדייש ןייא

 ןָאילָאּפַאנ נוא רעגידיירפ רעשידיא רעד

 ;(31 ,1877--ח"לרת ,ענליו ,עטירד רעד

 ...דימלּת סרעסיל םעד -- להאוו השמ 'ר

 ,ץשומַאז ןיא בר -- ןרױלרַאֿפ טלעג סָאד

 רעד ףיוא ןיש רע טציז ,עצב אנוש ַא

 ןבעג טשינ ךיז טזָאל ןוא ,לֿבוי ַא לוטש

 ןכַײר ןייק טשינ רימ טכַאמ,, ,הֿפסוה ןייק

 -ןיד !טשינ רע טמענ ש"חר "!זדלַאה

 -יזַײב יד ןשיוצ רע טלייטעצ טלעג-הרוּת

 ,ץרּפ .ל .י) םיהרוב .רעדָא םינייד-רעצ

 טלעג-הריד

 ,"תונורכז עניימ , ,12 'ב ,ענליוו ,קרעוו עלַא

 -וצ רָאי טרעדנוה טימ ,טעזלע .י :ןעז .7

 .(68 'פש ,1927 ,לַאערטנָאמ ,קיר
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 ומּכ ששידיי ןשידנעלָאה ןיא ,טלעגקיד
 תבש יללא איז ןעוװו אוי :טלעגבָארג+-

 .ךואו עטיל רֿפ איו ןטלעז ןגהירק איוז

 ןיא טלעג קיד רדיו ןפמאק דוד טאה

 הנותח ןייז טימ הקדצ יד ןיא טֿכארבג

 ,םדרטשמא ,גלאפ רעפ יטייווצ ,זערהוקסיד)

 .(ב/ד 14 'מונ} ,ח"נקת

1101 

 סָאד .:גנוניֹוװ ַא רַאֿפ רכׂש ,טלעג" הריד

 זיא סָאװ רעבָא ,שטַײט רעטושּפ רעד זיא

 ןוֿפ עטכישעג ןוא ןבעל ןיא טַײטַאב ןַײז

 ָאד ! תואיצמ רעשימָאנָאקע רעשידַיי רעד

 -מוא טשינ .טרָאװקערש ַא טלעג-הריד זיא

 ַאזַא ףַארגָאקיסקעל רעשידִיי ַא טָאה טסיז

 -הריד, :טרָאװ םעד ןוֿפ שטַײט םוצ בָאגוצ

 רעד .גנוניווו םעד רַאֿפ גנונױלַאב -- טלעג

 -רעד םעט ןרעד| םעד ןוא גנוטַײדַאב ןיד|}

 ױזַא עכַײר רַאֿפ יו טנַאקַאב גונעג זיא ןוֿפ

 ןםעד} יד ןוֿפ גָאטסגנולָאצ רעד ;עמערָא רַאֿפ

 טימ םיּתב-ילעב יד ןשיװצ זיא טלעג-הריד

 עדנַאב ַא ןשיװצ ףמַאק ַא יו םינכש יד

 ,במָאלָאג) ?ןסּפעש עדַאטס ַא טימ ףלעװ

 -כַײלג שידִיי ַא .(א/107 ,ינשלב םילמ

 ןוא טלעג:הריד, זַא ,ןבָאה ליו לטרעוו

 ,וָאקשטוטס) *ןלָאצַאב ןעמ זומ טלעג-הרוֿבק

 -יי ןיא רעטרעװ קערש ייווצ -- (א1
 רעגניזסקלָאֿפ רעד טָאה וּתעשב .ןבעל ןשיד

 -ילעב יד יּפלּכ טריזינָאריא רעזנוצ םוקילא

 סָאװ :טנַײה ןעַײרש סעלעטַאװעבָא : םיּתב

 ןכש ןדעי ןוֿפ /!טלעװ ַא רַאֿפ טציא זיא

 /:טלעג-הריד רָאי ייווצ רַאֿפ ןיוש טמוק

 עליוה ןייק / טנעוו יד ןַײא טגָארט סע זַא

 הדנוא טניױל סָאװ ָאט / ,טנעצָארּפ ףניֿפ

 רעד /?טלעװק ןעמ ,ךיז טדימ ןעמ סָאװ

 טמענ רע ,טַיײרש הריד רעד ןוֿפ תיבה-לעב

 עלַא ,רעזנוצ .א) ...גָאלַאז עקנירעּפ יד
 4 'רטס ,118 ,ן1928) ,קרָאיײוינ ,רעדיל

 -סיוא טלעג-הריד זיא ןרעזנוצ רַאֿפ .(6 ןוא



 טלעג-הריד

 -סיוא רעשידִיי ןוֿפ לָאבמיס ַא וצ ןסקַאװעג

 ךיל לַאנָאיצַאנ ןַײז ןיא ;טײקטלצרָאװעג

 טָאה ןעמָאנ ןַײמ, :ךיז טגָאז "תימלוש;,

 טנַײה / ,טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןעגנולקעג

 ןויוא ןרעטנוא / טרָא ןַא םיוק ךיא גירק

 ךַײלג ךיא לָאצ טלעג-הריד שטָאכ / ,טרָאד

 ,(1 'רטס ,ב/227 ,טרָאד) ...רעמ רשֿפא ןוא

 -גַײא ןבילבעג סָאד זיא רָאלקלָאֿפ ןיא ךיוא

 ןיא ,רעדיל טלעג-הריד לקיצ ַא .טצירקעג

 זומ טלעג-הריד ,יוא, : דיל ןייא ןתמא רעד

 -עג זיא ,ןטנַאירַאװ ךס ַא טימ ,! ןלָאצ ןעמ

 ,עשרַאװ יו טעטש ןיא ןרָאװעג ןעגנוז

 ןיא םיֿבושַיי ערעדנַא ןיא ןוא ענליוו ,שזדָאל

 עזעידיי ןהכ .ל") דנא"'א עטיל ,ןליוּפ

 ;(262--246 ,1920 .קרָאי-וינ ,רעדילסקלָאֿפ

 ,ג"פרת ,עשרַאװ ,ןעדוי זנוא ַײב ,עלעשרעה

 ,לַאװק םַײב ,יקסמָאטסַאב .ש ;104-3

 א/117 ,1923 ,ענליוו ,רעדילסקלָאֿפ עשידִיי

 -ַאק סָאװ לדיל רענליוו ַא; :הרעה ַא טימָו

 ףיוא ןליּפש לָאמַא ןגעלֿפ סעקישטשנירעט

 טָא זיא ןֿפַאשסקלָאֿפ םעד ץוחַא .("ןֿפױה יד

 ןוא טײקמערָא רעשידִיי ןוֿפ תודע רעד

 -ער ּפָאק ןרעביא ךַאד ַא רַאֿפ שינעלגנַאר

 :תונורכז ןוא רוטַארעטיל ןיא טריטנעזערּפ

 ןוא טריצעג ןןַײז} טזומעג ןבָאה תוריד ענַײמ

 טלעג-הריד ןייק ךיא בָאה טנַײה / ,ןלָאמעג

 ,(רעיוטיל ֿבוד-רכׂשׂשיו) ןלָאצ ןוצ| טינ

 ;(ב/7 !ד"צקת ,ווָאקלידוס ,םירומה תואלּת

 ןררעה םעד ןעוועג קידלוש ןיב ךיא לַײװ

 טָאה ,(טלעג-הריד) יזאל רעד רַאֿפ (הררש)

 -עג רעדניק ןוא בַײװ ןַײמ טימ רימ רע

 םארבא ןיוועל) ןעמענ טסערַא רעטנוא טלָאװ

 ןעפירב רעכילטסניק רעַײנ ןייא ,ראד ןאיל

 ;32 ווירב ,72 ,ד"רת ,ענליו ,רעללעטש

 יו ןוא דניו ןוא ;(46 ווירב ,90 :ךיוא

 ןעניֹוװ סָאװ ,רעניוװנַײא עמערָא יד זיא

 ןרןעיײז טרעכעה רע ,ןֿפױה ענַײז ןיא

 יד טינ טיג ,רָאי בלַאה עלַא טלעג-הריד

 ןוא ,ןעיצַארַאּפער} עצַארַאּפַא עטסעדנימ

 ,םיא רעטנוא טניֹוװ סָאװ ,הסנרּפ-לעב ןייק

 ,טױרב לקיטש ןַײז טימ רעכיז טינ זיא

 לקיטש ַא טיצ רע סָאד טעז רע רָאנ יװ ןעד

 טלעג-הריד =/608 =

 ,למערק ןַײז ןוֿפ רעדָא לקנייש ןַײז ןוֿפ טיורב

 רַאֿפ ,ןרעדנַא םענייא ןיוש סע רע טגנידרַאֿפ

 סליּכׂשמ ַא ,רעגינ .ש) טלעג-הריד עטלעּפָאד

 ,1952 ,קרָאײוינ ,רעטעלב-ָאוויי ,עיּפָאטּוא

 ?ןטכענ ןיוש זדנוא טָאה רע ;182 ,26 'ב

 ךָאנ לו ןוא טלעג-הריד יד טרעכעהעג

 סייו ךיא ,םינכש רָאפ ַא ךָאנ ןזָאלנַײרַא

 -עי ,ןד"מא}) ןדַײס פעק יד ףיוא ,ּוװ טינ

 ,1870 ,עשרַאװ ,רעגעלשדלָאג רעד עלעק

 יד רַאֿפ זדנוא סָאד יז טסַײר טנַײה 29

 ןטוג ץנַאג ַא וליֿפַא טָאה יז :טלעג-הריד

 יד רָאנ ,טוג רעיײז ץלַא טקנעדעג .,פָאק

 יד יב פָא טמענ יז סָאװ טלעג-הריד

 פָא טרעוװש ןוא יז טסעגרַאֿפ סָאד ,םינכש

 יד יװ םינכש יד טַײב ןוא ןייב ןוא ןייצ

 ןַײרַא טמוק רע זַא ןוא ;(41 ,טרָאד) ןענַאמ

 ,טריטרַאװק טָאה רע ּוװ ,רעלעק םעד ןיא

 עקיטֿפיג טימ ןיטריװ ןַײז םיא טנגעגַאב

 ריא רע טָאה יצ ,םיא טגערֿפ ןוא ןקילב

 טמוק ריא סָאװ ,לבור ַײרד יד טכַארבעג

 רע זַא טרעֿפטנע רע זַא ןוא ,טלעג-הריד

 תולוק יז טכַאמ ,טינ טלעג ןייק ךָאנ טָאה

 וצ ךַײא ֿביױחמ טינ ןיב ךיא :ןדלַאװג ןוא

 -הריד ךיוא לָאצ ךיא !טסיזמוא ןטלַאה

 ,ר"מש) !טינ ךיוא ןעמ טקנעש רימ !טלעג

 ;(25--24 ,1913 ,ענליו ,שטעּפ רַאֿפ טלעג

 טלָאצעג ןעמ טָאה טלעג-הריד שטָאכ ןוא

 לבור ףלעווצ--ןעצ ערעסָאװ ַא ,קינייוו רעייז

 ןענַײז ןגעװטסעדנוֿפ ,גנוניווו ַא רַאֿפ רָאי ַא

 ןײלַא ןעניױװַאב וצ ןעװעג חוּכב טשינ יז

 טניוװעג ןבָאה לזַײה ןייא ןיא ןוא ,הריד ַא

 ,קיטָאק לאקזחי) סעילימַאֿפ ַײרד---ייוצ ַא

 ;11 ,| ,ג"ערת ,עשרַאװ ,תונורכז ענַײמ

 -הריד ןייק טלָאצעג טשינ ןכש ַא טָאה

 דלַאב ןגָארקעג טשינ רע טָאה ,טלעג

 -ַאפ םעניילק, םעד ןיא יװ ,ןֿפרָאװעגסױרַא

 ,טַײצ רָאי ףניֿפ יד רַאֿפ . ..ןעשרַאו} "שזיר

 ךיא בָאה ,וועִיק ןיא טניווועג בָאה ךיא סָאװ

 -לעב ַא זַא ןעזעג טשינ ןוא טרעהעג טשינ

 הריד ןוֿפ ןכש ַא ןֿפרַאװסױרַא לָאז תיבה

 לאקזחי) טלעג-הריד ןלָאצַאב טשינ רַאֿפ

 -236 ,ד"ערת ,עשרַאװ ,וװ ,טרָאד ,קיטָאק



 טלעג-הריד

 רעבלעז רעד טָאה םורַא ןרָאי ןיא 7

 ןוֿפ ֿבשות רעטלַא ןַא יו ,קיטָאק לאקזחי

 -ַאל יד טצעי זיא םורעד :ןבירשעג עשרַאװ

 רעייז רענױװנַײא רעװעשרַאװ יד ןוֿפ עג

 ,ןרָאטַאקָאל ןטסנײממַא ,רעטיב ןוא רעווש

 ,ןשטנעמ עסַאלק רעלעטימ רעד ןוֿפ רַאגָאז

 רָאנ טױט ןטימ טעמכ ריה ךיז ןרעטַאמ

 טייטש סָאד .טלעג-הריד עסיורג יד בילוצ

 -הריד יד ...זדלַאה ןיא ןייב ַא יו ןעמעלַא

 ןַײז ןיא ןשטנעמ ןדעי טקירדרעד טלעג

 זיא םורעד :;...ןטֿפערק יד רעביא ךַאֿפ

 רעניוװנַײא רעװעשרַאװ עלַא זַא ,טוג רעייז

 -ַאװָאט רעד ןיא ןבַײרשנַײא ךיז ןלָאז

 -ץּפָאָאק ןוא ןײארַאֿפ-םינכש םעד} עווטסישז

 -יוב וצ ןֿפַאשעג טָאה קיטָאק סָאװ ,וויטַאר

 לבור ןייא טימ ןרעזַײה עקידתוֿפּתש ןע

 יד ךיוא ןַאד ןלעװ ... טלעגבַײרשנַײא+-

 ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ עכעלגעמרַאֿפ-טינ

 -יוא ןגיײלוצנַײרַא טלעג-ןמוזמ+- ןייק טינ

 ןעמוקַאב ןענעק ...טלענ-הריד יד רעס

 רעייז טימ רָאנ םוטנגייא ןַא ףיוא תוריד

 ,קיטָאק לאקזחי) ןיײלַא ןלָאצ טלעג-הריד

 -סטריו יד טימ (םינכש) ןערָאטַאקָאל יד

 וליֿפַא ;(4 21--22 ,5 ,ט"סרת ,עשרַאװ ,טַײל

 ,ןבָאה ארומ ךיױא טעװ עטתיבה-לעב יד

 ןעמעװ ַײב ןבָאה טשינ ןיוש טעװ יז זַא

 ,גרעבנעסַײװ .מ-.א) ןענָאמ וצ טלעג-הריד

 ;(147 ,1954 ,קרָאיײוינ ,קרעװ ענעבילקעג

 ,הנותח רעד ןוֿפ ךָאנ טצעזרַאֿפ ,ךיז ןגילרַאֿפ

 -- פָא פָאק םעד רימ ןעמ טיירד ָאד ןוא

 -עג טשינ זיא'ס ;(149 ,טרָאד) טלעג-הריד

 ,טכעלש רעייז ןעװעג ,הצע ןייק ןעװ

 רַאֿפ ןבַײלקנעמַאזוצ טנעקעג ןיוש טלָאװ'מ

 רָאּפ עכעלטע יד טריוו ןקידתוירזכא םעד

 -עג רעבָא טָאה רענעי ;טלעג-הריד לבור

 ,טגנַאלרַאֿפ סיוכרוד ןוא קוק ןטַײװ ַא טַאה

 .הריד ןוֿפ ןעִיצסױרַא ךיז לָאז םוַאברעטוג זַא

 ןיוש זיא ףלח רעד ןעוו ,ךעלנייוועג יװ ןוא

 םוצ ןֿפָאלעג ןעמ זיא ,זדלַאה ןֿפױא ןגעלעג

 לייט ַא) לעזַײמ םייח והילא 'ר ֿבר רעשזדָאל

 םייח והילא ונבר ...ברה ןגעװ תונורדז

 עשירַאנ ַא ;(79 ,ז"ּפרַת ,זדָאל ,ל"צז לעזיימ

 טלעג-הריד = 66 =

 קנַאדעג ןיא טכַאלעג עזיל טָאה -- !סעסימ

 ריא ןיא יז סָאװ ,רַאלָאד טכַא בילוצ --

 זגורב יז טרעװ טלעג-הריד רַאֿפ קידלוש

 יז טדער ,טלעג טעב יז סָאװ רעסיוא ןוא

 םהרבא) רעטרעוו ייווצ ןייק טינ ריא טימ

 ,1932 ,קרָאי-וינ ,ןטפירש עטלמַאזעג ,ןעזייר

 סָאװ ,םדָא רעקיסוֿפסקעז רעד ;141 27 'ב

 -הריד םישדח ייווצ רַאֿפ ןעוועג קידלוש זיא

 ןָאטעג לעטש ַא ךיז הענכה טימ טָאה ,טלעג

 -ןדיי ,ושָאטַאּפָא .י) ןיטריווזיוה רעד רַאֿפ

 עלַא יד ןוֿפ ;(197 ,1951 ,קרָאיײוינ ,עדנעגעל

 טגנערבעג טָאה רזוע 'ר סָאװ ,לָאמ סקעז

 קרַאטש ריאמ-עשטיא 'ר זיא ,"סטוג סעּפע;

 ענַײז עלַא ןיא סָאװ ,רקיע רעד .,ןדירֿפוצ

 ףשטנעמ עכעלטנרָא זיולב ןעניווו רעזַײה

 ןוא טלעג-הריד סָאד רעלוגער ןלָאצ ייז

 ריאמ-עשטיא 'ר ךָאנ טָאה לָאמ ןייא ןייק

 ןעמ יװ רעצ םעד ןעזוצ טֿפרַאדעג טשינ

 זיוה ןַײז ןוֿפ ןדַיי ַא סױרַא הלילח טֿפרַאװ

 -ייא-סָאנעוב ,עשרַאוװ שידיי ,ןיישנָאז השמ)

 וצ ןעמוקעג ןענַײז סע ;(152 ,ד"ישת ,סער

 ןעמעוװ ,ןדִיי עמערָא |ךילרע קירנעה} םיא

 ןוֿפ טצעזעגסױרַא ןרעוװ וצ טָארדעג טָאה סע

 ןייק ןלָאצ טשינ רַאֿפ גנוניוו-רעלעק רעייז

 7 עיפילָאװָאנ ,רענֿפעש .ב) טלעג-הריד

 ,סערַײא סָאנעוב ,(ןעיסע ןוא תונורכז)

 ןרענָאיצולָאװער ןצנַאג ןַײז יײב ;(17 ,ו"טשת

 טָאה ןעִילֿפ וצ קשח ןוא טנעמַארעּפמעט

 רעקיניױו טשינ טימ רעטלַא ןגעװטסעדנוֿפ

 ךיז ךילרע יו דלודעג ןוא טַײקטסנרע

 טשינ יװ ,"טַײקינײלק, ַאזַא טימ ןעמונרַאֿפ

 -רַא ןַא רעלעק ןַײז ןוֿפ ןֿפרַאװסױרַא ןזָאל

 טלָאצעג טשינ טָאה סָאװ ,ןדִיי ןזָאלסטעב

 ;(35 :ךיױא ;63 ,טרָאד) טלעג-הריד ןייק

 רעגערט רעשידִיי ַא סעּפע סע טָאה יװ ,ונ

 ךָאד ןענעק ייז ? רעדער ענעמוג ףיוא טלעג

 ערעייז ןוֿפ ןלָאצַאב טשינ טלעג-הריד ןייק

 רדסּכ ךָאד ףרַאד ךיא ,ןטסנידרַאֿפ עמערָא

 לָאז ןעמ זַא ,ןטריוו יד ַײב ןרינעוורעטניא

 טשינ ךעלביטש-רעלעק ערעטצניֿפ ןוֿפ יז

 םוצ ןדיי ,סקַאװנייטש סחנּפ) ןֿפרַאװסױרַא

 ;(213 ,ו"טשת ,סערַײא-סָאנעוב ,ןעקנעדעג



 טלעג-הריד

 טינ רעמ יאבג רעד ןעק -- קעז:רעדױולּפ

 סעקרעטלַא ןגעוו טינ דייר ךיא --- ןגַײװש

 טלעג-הריד ןגעוו ,םיטחוש יד טימ געלשעג

 ךָאד ןעמ ףרַאד ֿבוח ַא ןלָאצַאב וצ .ךיא דייר

 ןַא ןַײז זױלב ףרַאד ןעמ ,םורֿפ ןַײז טינ

 ַא קעװַא טייג טריוו רעד ...ןַאמ רעכעלרע

 ךיז ַײב טכַאמעגּפָא טָאה רע .רעטהרצרַאֿפ

 ךָאנ רעלזדנעג םוצ ןײגוצנַײרַא טינ --

 סעמַאמ רעד ,עדַארג םייײח) טלעג-הריד

 ,ָאד טנַײה ;(177 ,1955 ,קרָאיײוינ ,םיתבש

 .טלעו עקידעבעל ַא זיא'ס ,ןטרָאד ןגרָאמ

 הריד ןייא ןוֿפ גנַאל ױזַא ךיז טיצ ןעמ

 ןַײרַא ךיז טיצ ןעמ זיב ,רערעדנַא רעד ןיא

 ןעמ ףרַאד טרָאד .הריד רעקיבײא רעד ןיא

 ןלָאצ וצ ןעמ טמענ ּוװ ,רדסּכ ןטכַארט טינ

 ןעגנַאגרעד זיא'ס ;(258 ,טרָאד) טלעג-הריד

 טשינ ךַאפנייא זיא'ס זַא ,וצרעד זדנוא ַײב

 עטַאט רעד ...בוטש ןיא טיורב ןייק ןעוועג

 רעד ןוא טלעג-הריד קידלוש ןבילבעג זיא

 סָאד ןבַײרשּפָא טימ טָארדעג טָאה טריוו

 קחצי) עיצַאטיציל ַא ןכַאמ טימ ןוא לבעמ

 ,בוטוש ןיד תיב ס'נטַאט ןַײמ ,סיװעשַאב

 טָאה רענייק ;(135 ,1956--ז"ישת ,קרָאי-וינ

 תונמ-חלש ןטיירב ַאזַא טקישעג טשינ זדנוא

 רעד ןעוו .בלעוועג-ךלימ ןוֿפ רשא 'ר יװ

 טֿפרַאדעג ןוא םעלק ַא ןיא ןעוועג זיא עטַאט

 טקישעג ךימ רע טָאה ,טלענ-הריד ןלָאצ

 לָאמנייק טָאה רשֶא ןוא ,ןגרָאב ןרשָא וצ

 טשינ וליֿפַא ךיז ןוא ,ןיינ טגָאזעג טשינ

 טָאה ןסע םַײב ;(178 ,טרָאד) םורק ַא ןָאטעג

 ןגעוו ןדייר טרעהעגֿפױא טשינ עטַאט רעד

 ןחישמ ףיוא ןֿפָאה ןדִיי יאדװַא ,םזיכרַאנַא

 ,תולג ןיא זיא'מ גנַאל יװ ,לַײװרעד רעבָא

 טלָאװמ .ךַאז עטוג ַא ןעװעג סָאד טלָאװ

 טלעג-הריד ןייק ןלָאצ טֿפרַאדעג טשינ

 ןבָאה שדוח ןוֿפ ןטכַא םעד ;(185 ,טרָאד)

 ,טלעג-הריד לבור 24 ןלָאצ טֿפרַאדעג רימ

 רעד ןעוועג רעדיוו דלַאב ןיוש זיא'ס רעבָא

 טַאהעג טשינ ךָאנ ןבָאה רימ ןוא ,רעטכַא

 סעדעי טָאה טריוו רעד לדנעמ 'ר ,טלָאצַאב

 יוג רעד .ןענָאמ שזורטס םעד טקישעג לָאמ

 סעכעבעב יד ןבַײרשּפָא טימ טָארדעג טָאה

 טלעגֿפױרעד

 :ךיוא ;188 ,טרָאד) עיצַאטיציל ַא טימ ןוא

 -עמַא יד רעבָא ;276 ןוא 213 ,229 ,9

 עֿבט עטרעקרַאֿפ יד ןבָאה תוריד רענַאקיר

 ןרעמיצ יד .רעגנע ןוא רענעלק ןרעװ וצ ---

 ןיא רערעַײט ןוא חטש ןיא רענעלק ןרעװ

 בוטש ןיא ץַאלּפ רעד זיא ,טלעג-הריד

 טרעװ סע זַא ןוא ,תואיצמה רקי ַא טרעוװו

 -סױרַא ץלַא ןוֿפ רעִירֿפ טרעוו סָאװ זיא ,גנע

 .ב) ךוב עשידִיי סָאד ?זיוה ןוֿפ טּפוטשעג

 6 ,1957 ,25 ַײמ ,גָאט רעד ,גרעבדלָאג .צ

 ;א/715 ,1876 ,ץישֿפיל ;ב/255 ,1869 ,ץישֿפיל

 ב/58 ,שָאוהיקַאװיּפס :;ב/474 ןיזיירד

 -ַאקרַאה ;182--181 ,ץלוש ;(?טלעג-נהָאװ;)

 ;א/288 ,קבא ;416 ,קרַאמ ;א/171 ,יװ

 .ב/70 ,גרעבנייטש ;א/700 ,ווָאקשטוטס

 ייװצ ךיז טניֿפעג "טלעג-הריד, ןימרעט רעד 1
 ,ןײטשכַאװ) ה"קת םחנמ 'כ ןוֿפ ןובשח ַא ןיא לָאמ

 יד ןיא טרָאד ךיז טניֿפעג רעטֿפָא .(321 'מונ ,9
 ן"ז) "תועמ:הריד/ שדוק-לּכ יד טימ תונובשח
 "הריד-תועמ, ךיוא לָאמַא ,(520 ,516 ,5
 ,(522 ,520) "הריד-רכׂש, ןוא (517)

 ןכַאז ַײרד, זַא ,לטרעװ סָאד קידנעַײז םייקמ 2

 ןוא טלעג 'הריז ,םיחװר :טכאנ רעביא ןסקַאװ
 .("ןסקַאװא רעטנוא ,86 ,ןייטשנרעב .א) "ןדיימ
 ןרעװ טנכײצרַאֿפ שיֿפַארגָאילביב ךיוא ָאד לָאז 3

 ןצעזעג ןוא םינינע-הריד ןגעװ לכיב טנַאקאבמוא ןַא
 ןגעװ ץעזעג רעשירָאטַאגילבָא : טלעג'הריד ןוֿפ

 -סיוא ,טלעג-הריד ןוֿפ ןלעבַאט ןוא ץושךרָאטַאקָאל

 -ליװ ,ץוש-ןרָאטַאקָאל ןוֿפ דנורג ןֿפױא עטנכערעג
 ץוחַא ,ז"ז 33 ,רעכַאמטכיל .ש קורד) 1924 ,ענ
 .תועדומ
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 -נַײא+- סָאװ ענעגייא סָאד ,טלעג-ןטיזָאּפעד

 ןופ גײלנַײא ןַא טרעקעגמוא :טלעג טגיילעג

 יד ןצ עיצקורטסניא) טלץג - ןטיזָאּפעד

 .4 ,1928 ,עװקסָאמ ,רעכיב-סנכער
1121 

 שע איוו 'נוא :טלעגטנַאה+- ,טלעגֿפױרעד

 טזיא רגרע ךאנ .שניכעק איד טימ וצ טהיג

 ןגניד רפ איז :שנירטרעװ איד טימ שע

 טייצ רנייא ףיוא 'נוא להאמ ןייא ףיוא ךיז

 ירהיא ןא ךיז ןהעז 'נוא .רבייו ףניֿפ וצ

 הצנאג איד ןיא טֿכינ טּכישג שע .רבייל

 ףיורד ןימענ וצ רבייו ףניֿפ ןוֿפ טלעװ

 ןטסניד רעגָארּפ יד ןוֿפ דיל סָאד|) טלעג

 'הומ ףולאהמ יתלאשנ ;(ןה"י ןט18 ןוֿפ



 טלעג ענבָארד

 םש עריאש השעמ לע ץיוואלבמ ץ"כ לבייפ

  וניאל חספ ברעב וצמח רכמש דחאב ומוקמב

 וכותבש ץמחה םע רדחה ול רכמו ן!ןהדוהי

 תדכ ורכמו ץמחה רסאנ אל ןיידעש העשב

 ונממ לביק םגו הנוקהל רטש ןתנו הכלהכו

 ברעב = | פ"עב תוצח רחא בושו ףיורד

 רמאו הנוקה ןידוהי וניאה} י"אה אב ןחספ

 : רכומהל רטשה ריזחהו הנקש הממ וב רזוחש

 { רחא בושו דלעג ףיורדה ול ריזחה רכומהו

 ! רכמה ראשיש וצרתנו ורזח תועש

 ! "אל רטשה

 / ףיורדה

 הזיא

 ידוהיה ריזחהו הנושארבכ

 ול ריזחה י"אהו ןידוהי וניאלְו

 וישכע הזה ץמחה רתומ םא יתלאשנו דלעג

 : ,אדנל ל"גס לאקזחי 'ר ברה) חספה רבעש

 ,א"עקת ,גארפ ,אניינת הרודהמ ,הדוהיב עדונ

 רכמ דחא :(חנ 'יס ,ח"וא קלח ,ןושאר ךרכ

 ירכנל רדחה םע וצמח

 רזוחש רמאו הנוקה י"אה אב םויה תוצח

 ףיורדה םגו הריכמ רטשה ריזחהו חקמהמ

 תועש הזיא רחאו ידוהיהמ הרזחל חקל דלעג

 ול ריזחהו רכמה ראשיש י"אה הצרתנ

 ינידמ תוחתפמ, יד ןיא ,טרָאד) באג ףיורדה

 ַא ןיא .(חנ 'יס ,ב/גסק ,"םייח חרוא ע"ש

 -לע ןיא םיֿבושי עשידִיי ןוֿפ לכיב-ןובשח

 -ירּפ ןיא) ס"קת--ה"נקת ןרָאי יד ןוֿפ סַאז

 :עיציזָאּפ ַאזַא טכַארבעג טרעוו (ץיזַאב טַאװ

 ."דלעג ףיורד רוויל ויוא
1731} 

 יּפַאּפ טסקעט םעד יֿפל ,טלעג ענבָארד
 זיא טַײצ רענעי ןיא :: טלעגניילק+- ענער

 -רעד ןעוועג טלעגניילק+- ןיא לגנַאמ בילוצ

 ןכַאמ וצ ןרעדעי גנוריגער רעד ןוֿפ טביול

 -בָארד -- ךעלתועבטמ ענעריּפַאּפ ענעגייא

 ןוא ףניֿפ ןוֿפ רעכעה טשינ ,טלעג ענ

 -ילעב ךס ַא ןבָאה .ןסעקיױּפָאק קיצנַאװצ

 וצ ךעלתועבטמ ענעריּפַאּפ טכַאמעג םיּתב

 ןצֿפוֿפ ןעצ .,ףניֿפ ,ַײרד ,ייווצ ,ןייא

 -ָאק קיצנַאװצ ןוא ףניֿפ ןוא קיצנַאװצ

 -רַאֿפ ךיוא ןלָאז םירעיוּפ יד ידּכ .סעקיּפ

 טכַאמעג ןעמ טָאה ,טלעג ןֿפױא ןייטש

 -ףלא רעשרעיוּפ :ךעלעקסַאּפ טימ םינמיס

 ! םגו חספ ברעב

 י רחאו באג ףיורד ןידוהי וניאהמ} י"אהמ לביק

 טלעג ענבָארד

 אהוסאצ הֹוס זס8ת(ש =

 .םחגפ71956ו.עיוטסרװ {
 קעפאק הישמחו םיושע |

 ווחחגתַ חה 1110216 3:41118 00

 ןיניוככ-לעב טאק

1 

 ו
1 

 .ויכרַא-ָאװַיי

 ַא ןֿפָארטַאב טָאה לקעסַאּפ רעדעי .תיב

 -עגרעטנוא ןעוועג זיא ַיברעד ...עקיּפָאק

 ןוֿפ עילימַאֿפ רעד טימ ןעמָאנ רעד ןבירש

 -טיווק עכלעזַא .רעבעגסױרַא-תועבטמ םעד

 ןוא טעטש יד ןיא ןעגנַאגעגמוא ןענַײז ךעל

 -רעבוג רענדָארג ץנַאג ןיא רעֿפרעד יד ןיא

 1 (ךיוא טעטש ערעדנַא ןיא ךעלניײשרַאװ) עינ

 ,עשרַאװ ,תונורכז ענַײמ ,קיטָאק לאקזחי)

 .(159 ,וו ,ד"ערּת

 טנָאמרעד תונורכז ענַײז ןיא ץרּפ .ל .י ךיוא 1

 : תועבטמ-ךעלטיוװק יד ,טלעגטיונ ןוֿפ דָאירעּפ םעד

 -ניילק+- ,טלעֿפרַאֿפ טלָאמעד ןבָאה לטעצָאקנַאב

 םירחוס ,גנוריגער יד טביולרעד ,קינײװ -- טלעג

 ןוֿפ טרָא ןֿפױא "ךעלטיװק, סרוק ןיא ןזָאל ןלָאז

 ךעלטיװק עטַאט רעד טכַאמ --- ,טלעגניילק+-

 421 ,תונורכז ענַײמ ,12 'ב ,ענליוװ ,קרעװ עלא)
 ןדי ןוֿפ עטכישעג ,יקצאש ֿבקעי ר"ד : ךיוא ןעז

 ,16 וו 'ב ,1953 ,קרָאיײוינ ,עשרַאװ ןיא

 רעד סָאװ ,טנכײצרַאֿפ ןרעװ ךיוא ָאד לָאז

 טָאה רע זַא ,טלײצרעד טעזלע הדוהי היארידע

 ןוֿפ סיורג יד ,עבטמ ענרעּפוק ַא ןעזעג ןײלַא



 טלעגנַארד

 קירבַאֿפ רעד ךרוד טצנימעג ,רעיײװצ ןשיסור ַא

 ריֿבב רעװעשרַאװ ןטסּוװַאב ןוֿפ ַײרעבעװ ןוא

 ןַײז ןיא (1848-1766) רענזױּפ ןמלז המלש 'ר

 טַײז ןיא ףיוא .זַײרק רעקסנָאלּפ ,ירַאחוק טוג

 ףיוא ןוא 3 רעפיצ יד ןעװעג זיא עבטמ רעד ןוֿפ

 :תורוש ַײרד ןיא שיליוּפ ףיוא טַײז רעדנַא רעד
 ץגטזץעאג 5. א{ {. ןֿפג|סתוסתג א{ג:אטפג 20506:ג} ש

 ימונ ,ו ,פ"רת---1919 ,עשרַאװ ,יחרזמה) טס04:460

 ןשילוּפ ןקידריוקרעמ םעד ןרענזױּפ ןגעװ .(ב/2 2
 דרמהו םידוהיה ,רבלג .מ .נ ןעז רעוט-ללּכ ןוא ךַיי
 יג"ישת ,םילשורי ,ינלופה
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 -טנַאה+=- סָאװ ענעגיא סָאד ,טלעגנַארד

 אצמנש ירחסמ תיב יאב לכל עדונ :טלעג

 ...הנידמל ץוחו בובל ירפס ינימ לכ ילצא

 ןינק קסעב רחסמ ימע תושעל ץפחהו

 ַא ןיא) טלעגנארד חלשי םירפס תספדהו

 -רעבמעל םעד ןוֿפ ?םירפס תרוׂשב ,/ העדומ

 ףוס םוצ ןזיײרּפנערהע בקעי סיּפדמ רעג

 ,שביוט השמ ןרהא ֿברה ןוֿפ םאר ינרק רֿפס

 151 .(1880 ,גרעבמעל

 םעט תמא ןייא : תואצוה-קורד ,טלעגקורד

 יצחב ,זַײרּפ ןקיליב ַא רַאֿפ (א ,טלעגבלַאה

 ןַאד ןרָאװ ייז יבשטָאכ ןדִיי יד ןוא :םנח

 ַײב ןעזעגסיוא יײז ןבָאה םינויֿבא עסיורג

 עסיורג רַאֿפ םירׂש יד ַײב ןוא םע ןומה םעד

 טגנַאלרַאֿפ יז ןוֿפ טָאה רעדעי ןוא םירישע

 .םירׂש יד ןוא גינעק רעד ,םיסמ עסיורג

 ,םינמוזמ טַאהעג טינ ןבָאה ייז לַײװ ןוא

 עלַא ןוֿפ רׂשעמ ַא ןבעג טוומעג ייז ןבָאה

 ןבילבעג ייז ַײב ךָאנ זיא סע סָאװ ,ןכַאז

 -בלַאה רַאֿפ טֿפױקרַאֿפ ץלַא סע ןבָאה ןוא

 ח"ת תוריזג ירופס ,קיד .מ .א|) טלעג

 ,ענליוו ,רעבונה עטנ ןתנ 'ר ...בתכש ט"זו

 .(88 ,בייכרת

 ריא טסיױו :עמוס רעד ןוֿפ טֿפלעה ַא (ב

 ,ןיוש ריא טסייוו ןוַײרּפ יד ? סעיצידנָאק יד

 ןסיו ריא טלָאז ,ןגָאז טינ ךַײא ךיא ףרַאד

 טעװ טלענבלַאה :ױזַא זיא עיצידנָאק יד

 ףיױא טלעגבלַאה ןוא ,ןמוזמ ןלָאצ ריא

 רעד ,סומלַאק ךירלוא) טידערק םישדח ייווצ

 ,קישטמַאררערַאט עלעוולעוו רענָאיססימָאק

 טלעגצלָאה == =

 לייוו / טלעטשיג םתס שלא באה זד זיא

 קורד רעד ןוֿפ תואצוה יד וצ רימ טלעֿפ

 ןףילרעב ,קחצי תוכילהו קחצי ןויע) טלעג

 יד ןוֿפ תואצוה יד ףיוא ;(המדקה ,ד"צת

 ,טלעגקורד ,טלעגטסָאּפ=- :ןטעברַא עלַא

 עלַא :טרָאװ םענייא טימ ג"דא טלעגעזַײר+-

 -ינַאגרֶָא רעשיטסינויצ רעד ןוֿפ תואצוה

 ...עיצַאטיגַא ןוא עדנַאגַאּפָארּפ ריא ,עיצַאז

 ,לקש רעד ,רַאילטָאק .)) לקש רעד טיג

 11761 .(27 ,ג"סרת .,סעדָא

 טיג ןעמ סָאװ רכׂש רעד ,טלעג"השרד

 ןתח םעד ןענרעלסױא רַאֿפ דמלמ םעד

 ליֿפ דָארב ןיא ןבָאה רימ :השרד ַא ןגָאז

 ןוא םימכח ,םידמול ... םידמלמ ערעסעב

 -עג ךַײא טימ ןרָאֿפ רע לָאז .סרעבַײרש

 -השרד ןַײז רע טָאה ָאד ןוא !טייהרעטנוז

 קיצנַאװצ טקנעשעג םיא טָאה רע .טלעג

 ,ענליוו ,ןיילַא לעקיצייח ,קיד .מ .א) רעלָאט

 ןג7ד1 .(36 ,ז"מרת

 ה
 .(39 :ךיוא ;72 ,מ"רת ,ענליוו
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 ;םיינעל הקדצ ןוֿפ לײט ַא ,טלעגצלָאה

 רעדָא טסיזמוא טימ טַײלעמערָא ןגרָאזרַאֿפ

 דילגיו ַא ןיא .רעטניוו ףױא ץלָאה קיליב

 ריא עמַאמ יד טגיװרַאֿפ ןעזייר םהרֿבא ַײב

 / =- טלעוו עטלַאק ַא ןעזרעד טסעו : עלעֿפוע

 ןיא ץלָאה / .טלעמעגּפָא ןסַײװ ןיא ךרוד

 ןיא טלעג ןייק ןוא / עלעטַײש ןייק בוטש

 ,קרָאי-װנ ,ןטפירשש עטלמַאזעג) עלעטַײב

 דניק עמערָא סָאד ןעוו .(101 ,11 'ב ,32

 ,ןַאמערָא ןַא סיוא טסקַאװ ,רעטלע טרעוו

 ןוא : הלאש עקידנענערב ַא םיא רַאֿפ טייטש

 ןָא ךיא רעוו ָאד / ,ןעיסָא רעד טמוק סע יװ

 ךימ טניו רעד טגערֿפ סע /:ץלָאטש ןַײמ

 ,טרָאד) ?ץלָאה ,ןצבק ,וטסָאה יצ / :קינרָאצ

 -ידִיי רעד ןבעגעג טָאה הקדציץלָאה יד .(8

 עשיסַאלק סעצרּפ ,לרעּפ ַא רוטַארעטיל רעש

 -עה ךָאנ טשינ ביוא ,, גנולייצרעד עשידיסח

 -ָארימענ םעד ןגעוו הׂשעמה-רוּפיס ַא ."רעכ



 טלעגצלָאה

 ,ןרעוו םלענ טַײצ-תוחילס טגעלֿפ סָאװ ,רעוו

 ןיא ןײגסױרַא ,רעױּפ ַא יו ןלעטשרַאֿפ ךיז

 ַא ןקַאהסיוא ,לדלעוו ַא ןיא טכַאנ ןטימ

 ץלָאה לטניב ַא ןכַאמ םעד ןוֿפ ןוא למייב

 -נַארק רעמערָא ןַא וצ ןגָארטקעװַא סָאד ןוא

 -רַאֿפ וצ טשרמולּכ ,הנמלַא רעשידַיי רעק

 -רַאֿפ רעד טגָאז ,ץלָאה, : גרָאב ףיוא ןֿפױק

 !ןֿפױקרַאֿפ וצ ךיא בָאה ,ליסַאװ רעטלעטש

 ןוא ?!ץלָאה םנח יצחב ...קיליב רעייז

 רַאֿפ ןצייהנַײא ןײלַא ךָאנ טגעלֿפ קידצ רעד

 לברעד ,ןוווא םעד ענעדִיי רעֿפַאלש רעד

 ,תוחילס טגָאזעג

 ךָאנ זיא הקדצ רעשידִיי ןוֿפ לייט רעד

 ,.טעברַאַאב יונעג טשינ ,ןטכױלַאב קינייװ

 ענעדײשרַאֿפ ןעמ טניֿפעג טרָאד ןוא ָאד

 -רעד טכירַאב םענעדיײשַאב ַא ןוֿפ .םיטרּפ

 -הקדצ, רענליוו רעד ַײב זַא ,ךיז רימ ןסיוו

 -טלעוו רעטשרע רעד ןיא ךיז טָאה "הלודג

 -ָאק-ץלָאה עלעיצעּפס ַא ןֿפַאשעג המחלמ

 ,טלעג ןבַײלק וצ קעוװצ םעד טימ, עיסימ

 -ידִיי עמערָא יד ןגרָאזרַאֿפ ןוא ץלָאה ןֿפױק

 טסיזמוא טימ ענליוו ןיא גנורעקלעֿפַאב עש

 -הקדצ, ַײב ןָאיססימָאק-ץלָאה יד) *ץלָאה

 --1915 רעטניו םעד רַאּפ ןובשח ,"הלודג

 רימ ןבָאה ױזַא .(3 1916 ,ענליוו ,6

 רעד ןוֿפ םיטרּפ רָאּכ ַא ךיוא סנטצעל

 םעד טימ קסבעטיו ןיא "םיצע הרֿבח;

 טימ טַײלעמערָא ןגרָאזַאב וצ, :קעווצ ןבלעז

 רָאג רַאֿפ רעדָא םניחב רעטניוו ףיוא ץלָאה

 לטב טשרע זיא הרֿבח יד ."ןזַײרּפ עקיליב

 עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעד ךָאנ ןרָאװעג

 .123 ,1956 ,קרָאי-וינ ,לָאמַא קסבעטיוו)

 בייל הדוהי 'ר ֿבר רעקנַאלנעש םעד ףיוא

 -ייא אביקע יבר ,(א"כרת--ג"מקת) עקשַאלב

 ַא תודע טגָאז ,קהֿבומ דימלּת ַא סרעג

 ןיא טרֿפב כ"י ןוא ה"ר ןשיוװצ, :דימלּת

 זיוה ןוֿפ ןייג רע טגעלֿפ ןהילדג םוצ| ג"צ

 סָאד רעטניו ףיוא ןבילקעג ןוא זה וצ

 יד תֿבוטל 'דלעגצלָאה; ענעֿפורעג ױזַא

 -רַאֿפ ךיוא רע טָאה םעד טימ .טַיײלעמערָא

 ,רעגרעבמַאב .ל .מ רייד) *!שֿפנ ןוידּפ ןדנוב

 ,6686100106 06 ןש0סח זח 6

 טלעגטנַאה = 74 =

 ןשטַײד ןופ טצעזעגרעביא .21 ,1912 ,ןילרעב

 עשיערבעה רָאּפ ַא טימ טשימעג ,טסקעט

 ןט7 ןוֿפ ווירב ַא ןיא קרַאמ לדוי .(רעטרעוו

 קורדסיוא םעד; : רימ טבַײרש ,1956 ,ץרַאמ

 -ליוו ןיא טרעהעג ךיא בָאה !םלעגצלָאה;

 .ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא רימָאק
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 טָאה ןגניליש} ריֿפ : ףױרעדַא ,: טלעגטנַאה
 ינ) ןבעגעג טלעגטנַאה רעִירֿפ רימ רע
 ,עיפַארגָאיבָאטװַא סקַאזיא ןורהא ,ףיטש

 רעד ןיא ןעמ טָאה ;(14 ,ב"פרת ,ןילרעב
 סָאד לָאז רערעדנַא ןַא זַא ,טפַאכעג ךיג
 -ערק םעד טכַארבעג ןוא ,ןפַאכסױא טשינ
 -יא ןסָאלשַאב טָאה ןעמ ןוא ןטַאט םוצ רעמ
 רעד ;םָארק יד חסּפ דעומה-לוח ןעמענוצרעב
 -טנַאה לבור קיצֿפוֿפ ןבעגעג טָאה עטַאט

 םיא ןעמ ףרַאדַאב דעומה-לוח ןוא טלעג

 -ָאק לאקזחי) טלעג עצנַאג סָאד ןגָארטנַײרַא
 ! .ג"ערת ,עשרַאװ ,תונורכז ענַײמ ,קיט
 רעטרעדנוה ַא ןבעגעג טָאה עדייז רעד 9
 זַא ,לטיוק ַא ןעמוקַאב ןוא טלעגטנַאה
 עוועילעשוק ףיױה םעד ןעגנודעג טָאה רע

 ,טרָאד) רָאי ַא לבור טרעדנוה סקעז רַאֿפ
 בָאה ךיא זַא ;165 ,(ד"ערת ,עשרַאװ) ,וו
 קיצנַאװצ ןוא ףניֿפ ןבעגעג ןוא ןעגנודָאב יז
 טנװָא ןיא טנַײה זַא ןוא טלעגטנַאה לבור
 ןסילש וצ קישטשנילרעב רעד ןעמוק טעװ
 ּפַאש ןיא ;(262--260 ,טרָאד) טקַארטנָאק ַא

 ָאד ןיא סע זַא ,רָאװעג ריוועג חרז זיא

 םוצ סטעקיט טגירק סָאװ ,ןַאמרעגנוי ַא

 ןעצ ןבעג זיולב םיא ףרַאד ןעמ .ןלָאצסױא

 -סֿפיש ַא ךַײלג רע טיג ,טלעגטנַאה רַאלָאד

 וד ןעמעוו ּפָארַא ריד טגנערב ןוא טרַאק

 ,ןטֿפירש עטלמַאזעג ,ןעזייר םהרֿבא) טסליוו

 רע ןענַאװ זיב ;(128 ,7 'ב ,1933 ,קרָאיײוינ

 -עד ,זַײרּפ ןקיטכיר םעד ןגירקסיורַא טגעלֿפ

 לקָאש ַא ,טסנרע ןרעװ רע טגעלֿפ טלָאמ

 םוצ ןעמענ ךיז ןוא ָאי ףיוא ּפָאק ןטימ ןָאט

 ,12 'ב ,טרָאד) טלעגטנַאה ןלייצסיוא ,שַאט

 טגיילעגטימ זומ ןעגנולעטשַאב ַײב 4

 ןסנָאנַא יד ןוֿפ ףוס םַײב) טלעגטנַאה ןרעוו

 ןוֿפ טַײז רעטצעל רעד ףיוא רעכיב ןגעוו



 טלעגטנַאה

 ,הסנרפ עיינ ַא ,ןַאמסורֿפ .ל ןוֿפ עליה רעד

 רעטנורַא זיא רעטעֿפ ןַײמ ;(1919 ,וװָאקרַאכ

 ייהּוװ .ריט רעד וצ ןייג ךיז טזָאלעג ןוא

 -טנַאה ןבעג ךָאנ רימ ךָאד טזומ וד ? וטסייג

 ,הצירּפ עסיורג ןוא עקיטכיל ,ןיינ ...טלעג

 ןייא זיולב טגָאמרַאֿפ סָאװ ,ןירעציזַאבטוג ַא

 -נָא טינ ןשָארג ַא וליֿפַא ןעמ ןעק ,לקנעב

 -ןַאס ,ןטעמרַאּפ ,ןרעּפלַאה השנמ) ןעיורט

 זַא קידנעעז ;(119 ,1952 ,ליזַארב ,ָאלוַאּפ

 רע טָאה ,טשינ םיא טײטשרַאֿפ ױרֿפ יד

 ןעמ זומ טֿפעשעג ןדעי ףיױא :ןבעגעגוצ

 טימעג רעװש ַא טימ :טלעגטנַאה ןבעג

 ןדליג רָאּפ יד טּפעלשעגסױרַא ױרֿפ יד טָאה

 עקידעבעל סָאד טגײלעג -- טלעגטנַאה

 ,עשרַאוו-שעידיי ,ןײשנָאז השמ) ןטיוט ןֿפױא

 -רַאֿפ רעד ;(185 ,ד"ישּת ,סערַײא-סָאנעוב

 ַא וצ ןרעוװ טֿפױקרַאֿפ זומ ץמח רענעבירש

 וצ ןעװעג זיא לטעטש ןדעי ןיא ןוא יוג

 םעד טָאה סָאװ ,יוג-תבש ַא קעװצ םעד

 -עגרָאֿפ זיא עינָאמערעצ יד .טֿפױקעג ץמח

 לבקמ זיא יוג רעד :ןֿפוא םעד ףיוא ןעמוק

 ןרַאֿפ טלעגטנַאה עבטמ ַא טיג ןוא ןינק

 םעד ןיא ןבירשרַאֿפ זיא סָאװ ,ץמח ןצנַאג

 ךיז ַײב טשינ טָאה רע יוװ ױזַא רָאנ ,ךוב

 ,ףערטַאב ןצנַאג ןרַאֿפ ןלָאצַאב וצ טלעג ןייק

 -טלַא שרעה) ןלָאצַאב ֿבוט-םוי ךָאנ רע טעװ

 -ה ,סערַײא-סָאנעוב ,לטעטש ןַײמ ,םיוב

 ןוֿפ טקַא רעד ;124 :ךיא ;93 ,ו"טשת

 -עג טעװַארּפעג לָאמ סָאד זיא ץמח תריכמ

 ןיא דַארַאּפ ןסיורג ַא טימ חסּפ ֿברע ןרָאװ

 םינברה ןקז םילשורי ןוֿפ בוטש-ןיד-תיב

 ןיד-תיב ןַײז ןוֿפ םינייד עלַא .קנַארֿפ ֿברה

 .ץמח תריכמ םעד ןוֿפ תודע ןעוװעג ןענַײז

 רעשיניסיבַא ןַא ןעװעג זיא רעֿפױק רעד

 25 ןוֿפ עמוס רעד רַאֿפ טָאה רעכלעוו ,חלג

 טלעגטנַאה ןבעג ןטימ ןוא ,לּכה-ךס טנוֿפ

 עלַא ןוֿפ ץמח םעד טֿפױקעגּפָא ,טנוֿפ 6

 -גָאט רעד ,רעקנילֿפ דוד) רעניוװנַײא לארׂשי

 רעד ;(5 ,1957 ,24 לירּפַא ,לַאנרושז ןעגרָאמ

 טלעגטנַאה רעטומ ןַײמ ןבעגעג טָאה רעױּפ

 ןוא רעייא ןוא ודנעג טלעטשַאב טָאה ןוא

 -ָאב ךיוא טָאה רעיוּפ רעד .גרַאװנסע ךָאנ

 טלעגקַאה

 -םהרבא) םירמז-ילּכ עשידִיי ַײרד טלעטש

 ,וָאקירטס לטעטשמייה ןַײמ ,רעגנוא סחנּפ

 -טנַאה טיג עמ זַא .(81 ,1957 ,קרָאי-וינ

 טכַאמ) הריד רעד ןיא ןַײרַא ןעמ טייג ,טלעג

 םַײב ,יקסמָאטסַאב .ש) (טֿפעשעג ַא ןעמ

 ,1876 ,ץישֿפיל .(א/4 ,1920 ,ענליוו ,לַאווק

 -רַאה ;ב/40 ,ץיוורוה ;ב/161 ,ןיזיירד ;;3

 ןוא 178 ,32 ,24 .,ץלוש :א/184  ,יװַאק

 ,קבא :;177 ,רוקָאנױו ;1631 ,קרַאמ 3

 טגנערב ,490 'מונ ,510 ,ווָאקשטוטס ;;5

 ."טלעג-המידק ,המידק-ימד, :ךיוא
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 םע ןיטורקער 'י :ןמוחמ ,:טלעגטנַאה

 ןק םכותבו טלעגדנאהו רדמעהו לוויטש

 ן226) ודר עודי ןודאל 'ינתנה ט"ר {01

 םע ןיטורקער 'ב דוע .;{םיגןפד ט"ר

 ט"ר ן21ןאד טלעגדנאהו רדמעהו לוויטש

 טלעגדנאה םע ןיטורקער 'ב דוע ;{םִיגןפייי

 סקנפ) ןםיגןפ"י ט"ר ן45ןהמ תאצוה ראשו

 רָאי ,ב/58 ,255 עיצקעלָאק-ןיוועל ,אנפמעק

 בוט ןוצרב ןומצע תאְו ע"א הצרתה ;(ז"סקת

 וניתלהק ינב תבוטל ללכ חרכהו סנואב אלש

 דעב רחא םוקמב המחלמ אבצל אוה ךליל

 -העוו רניוו 'והז תואמ השלש דלענדנאה

 ןתויש ...ומיכסה המיתחה םרט ...גנור

 -דנאה לאטיפאקמ םיחוורה םג ל"נה רענהל

 'מונ ,206--305 ,ןײטשכַאװ .ב) ולש דלעג

 ן1811 .(1814 ,5

 טלעגנווַאג+- טימ ךה ונייה ,טלעגנֿפַאה

 ,1928 ,וװעיק ,ךארפש עשידיי יד ,ףיטש .נ)

 .(10 ,5--4 'מונ ,וו
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 ןיא .רעקעה-ץלָאה םעד ןױל ,טלעגקַאה

 (055 יצקעלָאק ןיװעל) אנפמעק סקניפ

 לָאמ ךס ַא טנָאמרעד ?טלעגקַאה, טרעוו

 ךיא .הליהק רעד ןוֿפ תואצוה יד ןשיװצ

 רעמ יד ,רָאּפ ַא ןענעכיײצרַאֿפ רָאנ ָאד לעװ

 ץע תולגע 'ג :סעיציזָאּפ עשיטסירעטקַארַאכ

 ןםיג|כ"חד טיר יג טלעגקאה םע זיוה ךאוול

 הדשה ינפ לע ןראייבל : שעגנאש 'ג ;(א/58)

 טלעגקאה םע ץע תולגע 'דו יצחו ט"ר יז

 תולגע 'חו סגנאש יד ;(ב/58) ט"ר 'ה ךאוול



 טלעג קידלבה

 םע ןעמירלו ךאוולו הדשה לע ןיראייבל ץע

 יג ב/59) פייטד טיר טײי הלוע טלעגקאה

 ךאוול טלעגקאה םע ץע תולגע 'ד סיגנאש

 ;(א/60) פ"זי ט"ר ב"י טערזילו ןעטפאקלו

 ןיטנאטסער רובע שדקהל ץע תולגע 'ב

 ;(םרָאד) 'הז ז"ט טלעגקאה םע 'יאלוחו

 טלעגקאה םע ץע תולגע 'ח סיגנאש יט

 רעטערקסלו ןיטערזילו ךאוולו קינוואקלופל

 :ךיױא ןעז .א/65) 3410 הלוע שילאקמ

 סעיציזָאּפ עלַא .א/63 ,ב/61 ,ב/60 ,א9

 .ח"סקת--ז"סקת ןרָאי יד ןוֿפ ןענַײז
 548 ןשילוּפ ןוֿפ ,ץלָאה רעטֿפַאלק א 1
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 סָאװ טלעג טרָאּפשעגּפָא ,טלשג קידלֿפה

 -ףעבעל םש לעב יבר :הרפש :ץונ ןָא טגיל

 -- .ןעבעג ןנעק איז ,רעכפינק דלעג טָאה איז

 -פינק איד רעהַא טעג רתסא אונ :עכנמלז

 עקידלבה סעָאד כייַא ללאז סעָאװ ,רעכ

 טגָאז ארמג איד איו רהיא טסייוו ,דלעג

 לבה ,ןתוטש} תיּתש תיכז ,םימד ןֹוממ

 טשינ סע רעוװ ,שטַאט זיא סעָאט ,םילבה

 ןעדעי רַאפ זומ ,ןעבעג הקדצ ןייק לליוו

 המשנ יד ןוא ,ןעקנערק רעָאי ַא רעלָאהט

 ךעננימ א ןיא לגלוגמ ךעָאנרעד טרעװ

 -ןיוועל ,די-ֿבתכ ןיא ןקיטש-רעטַאעט ַאן)

 .(55 ,359 עיצקעלָאק
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 ַײרד ערעדנַא יד רַאֿפ סטלָאצעג ,טלעג"פדה

 םוי םויהכ :(גורתא ץוח ֿבלולבש םינימ

 'ו ןזעוג הבוג ןמ טָאה ג"ית ירשת דיי 'א

 טלעג-סדה :'קב ,גרתא ןרַאֿפ} ראו ט"ר

 --ג"ית ,ןדלעֿפסגנידיײה} דלעֿפצײה סקנפ)

 ,(ןדי-ֿבתכ| ב/ו ףד ,ה"לקת

 .קיטשּפָאק יב = 1
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 טרעוו סָאװ סמ ,טלעגרעזַײה ,טלעגזיוה

 תואצוה איד ןעד :זיוהניווו ַא ןוֿפ טלָאצעג

 יוטיפ ינוא טלעג זיוה ןןגעווו ןוגב תיב ןוֿפ

 .ב ןוא ױדנַאל .ַא) ןא ליו טפערט ןיותיפ}

 150/16/:10 1001011616/'1  ,ןײטשכַאװ

 ,1911 ,גיצּפייל ןוא ןיוו ,66ח: ./6/ז6 9

 -סנַארט ןיא ;9 ווירב ,לייט רעשידַיי 6

045 

 טלעג-תומשנ-תרכזה --ףג =

 ,28 'ז .,וירב יד ןוֿפ לײט ןטריבירק

 טרָאו םעד וצ הרעה ַא ןיא טרעװ

 -נַאל ןיא רעבָא טשינ ,זניצטימ :טשטַײטרַאֿפ

 טשנוז ןמ שאוו ןא ;(א/124 יז ,רַאסָאלג סיוד

 ןייז שיורג רעז אוד איד ןבאה זומ םיסמ

 'דִיי ,טרָאד) טלץעגרזייה 'נוא סרפ 'נוא

 רעד טשטַײטרַאֿפ ָאד ;46 ווירב ,57 לייט

 -ייטשזיוה :94 'ז ,לייט רעטריבירקסנַארט

 :1678 רָאי ןוֿפ תונקּת רענזיוּפ יד ןיא ;(רע

 טסייה ;365 'מונ ,גסק ,תודועת) םיתב תועמ

 רָאנ טשינ ךייש זיא "טלעגרעזַײה, זַא ,סע

 .ןבָאה ליוו ױדנַאל יװ ,גָארּפ וצ
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 :ללכ ךרדב ;טלעג-תואצוה) ,טלעג"הָאצוה
 ףױא קעװַא טייג סָאװ טלעג סָאד ,(תואצוה

 רעד יװ ןָאיצַאנ ןייק ָאטינ :ןטסָאק-סנבעל

 ןענעק לָאז סָאװ / ,טלעװ רעד ףיוא דיי

 -רַאּפש רעייז טריֿפ / ,שימָאנָאקע ןבעל ױזַא

 ,רעזנוצ םוקילא) טלץעג-האצוה ןַײז םַאז

 טמוק סע ;(201 ,1928 .,קרָאי-וינ ,רעדעיל

 ןעַײל טינ ףרַאד ךיא / ,ןגרָאמירֿפ רעד

 ףיוא / ןגרָאז טינ ףרַאד חומ רעד / ,ןגרָאב

 -שטוטס .(180 ,טרָאד) טלעג תואצוה גָאט

 -שיט ,תואצוה-שיט :490 'מונ ,509 ,ווָאק

 ןוֿפ גנוצעזרעביא ןַא טושּפ זיא סָאד .טלעג

 המּכ בָאה ךיא סָאו ,4216 נמסתפצ

 .שידִיי רענַאקירעמַא םעד ןיא טרעהעג לָאמ

 זיא ןעניז םעד ןיא ?טלעגשיט, טרעקרַאֿפ

 רעד ןיא .ןרעה וצ ןעמוקעגסיוא טשינ רימ

 ןבעג ,האצוה : ןגָאז ןעמ טגעלֿפ םייה רעטלַא

 רעד ףיוא ףרַאד ןעמ ;האצוה רעד ףיוא

 .טלעג-האצוה -- ןאּכמ ,האצוה

 : טלעגנשַאט ןוֿפ ןעניז ןיא ךיוא ןעניֿפעג רימ

 ךעלטנכעװ ןַײמ ץלַא ךָאנ רימ ןביג ןרעטלט ענַײמ

 ןופ ךיוא רימ ןקיש רעדירב ענַײמ ,טלעג-האצוה

 ,קַאװָאנ לשרעה) טלעגנילקס- טַײצ וצ טַײצ
 .(122 ,1957 ,קרָאיהינ ,ןרָאי עגנוי ענַײמ ןופ
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 זיא ןעמ סָאװ טלעג ,טלעג"תומשנ-תרכזה

 הקדצ רדונ ינאש רובעב;) רוכזי ַײב רדנמ

 טנַאסערעטניא :('(ה)ותמשנ תרכזה דעב

 -מסרוֿפמ יד ןוֿפ תונזח:יֿבתכ יד ךיוא ןענַײז

 .י.רעגניזנַײֿפ ןוא רעשזמָאל םינזח עקיד



 טלעג-ץולחה

 -תרכזה ןוֿפ ךיוא ...ייז ןעמוקַאב תוריכש

 רעד רַאֿפ סקנפ ,יקסנול .ח) טלענ-תומשנ

 ,1922--ג"פרת ,ענליוו ,ענליוו ןוֿפ עטכישעג

 *עסינכײצרעֿפ-עדנעּפש, יד ןיא ךיוא 9

 טכַארבעג טרעוו ידנעװלַאס .א ר"ד ןוֿפ

 ןט18 ,1894--1892) יידלעג - תומשנ - תרכזה,

 םהדט0ג9860, ס6ע6?0װ ה 90600/0//: תרכזד
 תימַשנ 6600 8 עת

 -יוװ לָאמ לייט .(א/150 ,28--27 'מונ ,'גרָאי

 -תומשנ-תרכזה, טנכײצרַאֿפ טרעװ רעד

 .א/163 ,ןיזיירד ."ןעדנעּפש
 ן1881

 טרעהעג ןבָאה סָאװ ץדנָאֿפ ,טלעג"ץולחה

 :ןרענָאיּפ י"א ןוֿפ עיצַאזינַאגרָא רעד וצ

 ךיוא -- ןכַאז ערעדנַא ןשיוצ --- ןענַײז'ס

 ,טלעג םימוכס עסיורג ןרָאװעג ןעמונעגוצ

 .ֿפ) רעטלעג-"ץולחה} ךיוא רעטנורעד

 ,1955 ,קרָאיײוינ ,רעטעלבדָאוויי ,ןַאמדירֿפ

 .(164 ,39 'ב
}1891 

 -ּפָאק=- סָאװ ענעגיא סָאד ,טלענטבייה

 'יקדקדמ ןיא םיסמ ינינעבד דועו :טלעג

 'ג) פ"ג ןכ השענש גהנמה רחא םיכלוהו

 ה"תב י"ארהמ ןבתכש ומכו ש"כ ןםימעפ

 סמ אוה ןדיד ןודנש אלא ןןשדה תמורתבו

 -םבייה ןירוקש ירבגד 'תפקרק לע חנומה

 ר"ב לאומש) ןקתוה אל הזב יכ ל"יו טלעג

 טרוֿפקנרֿפ} ,ינעה טוח ת"וש ,ךרכב קחצי

 ,(טמ ייס ,ן,ט"לת ,ןיימד
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 -שדקה-- ןוֿפ הניחב רעד ןיא ,טלעגקילייה

 -עג רע טָאה הנותח רעד רַאֿפ ::טלעג

 ןוא בַײל טימ גנוגעװַאב רעד רַאֿפ טעברַא

 ךָאנו רעבָא ...טלעג ןשָארג ַא ןָא ןבעל
 טעטימָאק רעד םיא טָאה ןהנותח רעזדנוא

 ...טלַאהעג ַא טעברַא ןַײז רַאֿפ טמיטשַאב

 -רַאֿפ רע ?ליֿפיװ ?ןעד רע טמוקַאב ליֿפיװ

 ַא גנַאלרַאֿפ ךיא יצ ?ךס ַא ןעד טגנַאל

 ...טלעג עקילייה ךָאד זיא סע ...ךס

 "רעד וצ המשנ יד ליֿפ ױזַא זיולב טמענ {רעֶו

 ,ןטֿפירש עטלמַאזעג ,ןעזייר םהרבא) ןטלַאה

 טלעגלעציה

 -חבזמ ל"גֿפ .(152 ,אוצ 'ב ,1933 ,קרָאי-וינ

 ,טלעג
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 -נַא ןַא :ןצייה רַאֿפ האצוה יד ,טלעגצייה

 ןעגנערבנַײא ןַאמ םעד ליװ םַאדַאמ ערעד

 -עכנַאמ יז טצייה ,ןירערָאּפשרַאֿפ ַא ןַײז ןוא

 יד ןיא וליֿפַא ןוויוא ןיא ןַײא טשינ לָאמ

 ןֿפרעד רעבָא זיא סָאװ ;טסערֿפ עסיורג

 ,ךיז ייז ןליקרַאֿפ ...רעדניק יד ? ףוס רעד

 ןטימ רָאטקָאד רעד וצ ןיש טמענ ןַאד

 טלעגצייה רעטניוו ןבלַאה ַא רַאֿפ קייטּפַא

 ,ןערעוװ וצ ךַײר טסנוק יד ,ןןילַאג .ז} עזג)

 .21 ,ד"ערת ,עשרַאװ
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 טינ םעד טימ טָאג ןלעװ רימ : טלענלטניה

 !טײקמורֿפ ןַײמ טינ ףרַאד רע !ןכַאמ ךַײר

 רענייא לָאז ןעמ :טָאג ליװ סָאד טָא רָאנ

 ,..ןיילַא סָאד רָאנ ...!ןֿפלעה ןרעדנַא םעד

 טשימעג ןייג טגעלֿפ לָאמַא יו ױזַא טינ

 ןעװעג זיא סָאװ ...הקדצ טימ ןענעװַאד

 טָאה טַײצ רעניילק ןייא ןיא ?ףוס רעד

 -עג רָאנ זיא סע ,ןסירעצ חסונ םעד ןעמ

 ןסע :טושּפ ה"ד ,טלעגלטניה םתס ןבילב

 ,תיציצ טינ ,תבש טינ ,ןענעװַאד טינ ,ריזח

 ,הדנ טינ ,הלח טינ ,תינעּת טינ ,ֿבלול טינ

 טדער רע :;ןתורנה-תקלדה} נ"הה טינ

 !ןםידסח-תולימג| ח"ג טדער רעװ ?הקדצ

 ,ןַאמטָאס ביל 'רב בקעי) ןוֿפרעד טַײװ רָאג

 -ידרעב ,לײהט עטשרע סָאד ,יכנא ירבע

 .(18--17 ,1901--א"סרת ,וועשט
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 וצ רעהעג טָאטש רעדעי ןיא, ,טלעגלעציה

 טעגרה רעכלעוו לעציה םעד ןלָאצַאב וצ להק

 איד ,שטַאגולד ינאמ) "טניה עקיטרָאד יד

 -הארמ .22 ,א"מרת ,עשרַאװ ,הרֹוסמ טלעוו

 -ַאב לָאצּפָא רעד .(טלעגשעוו ַײב ןעז םוקמ

 יד ןיא :רוקמ .ַאזַא ןוֿפ ךיז טקיטעטש

 -ַאּפָא) סעדניימעג ערעדנוזַאב ןוֿפ םיסקניּפ

 רימ ןעניֿפעג (ַא"א ווַאלסיזדָאװ ,שזריב ,ווָאט

 יד ,סעדָאװעיִאװ יד תונּתמ ףיוא תואצוה

 עטמַאַאב ערעייז ןוא טעטש יד ןוֿפ רעציזַאב

 -רעּפ עכעלטסַײג ,ןעגנַאר ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ



 טלעג-םיחרוא-תסנכה

 ןוא רעבַײרש ,רענידַאב ערעייז ןוא ןענָאז

 ,סעקימייס יד ןוא םייס םעד ןוֿפ ןטַאטוּפעד

 ןוא עדָאװעיאװ םַײב (שרליּפש) רעמזעלק

 וליֿפַא ןוא רעקנעה ַא רַאֿפ ,קימייס םייב

 עשידִיי ,סילוגרַאמ .ָא) ןגעוו לעציה ַא רַאֿפ

 -א ערעיז נגעק פמַאק ניא נסַאמסקלָאפ

 ,עװקסָאמ ,(ה"י אוא-- אשווו) רעקירדרעט

 עטכישעג; ןוֿפ טריטיצ רע סָאװ ,15 ,0

 ,"רימ, גַאלרַאֿפ ,(שיסור) *קלָאפ 'דַיי נופ

 .(380 ,או 'ב ,1915 ,עװקסָאמ
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 וצ תואצוה עשלהק ,טלעג"םיחרוא-תסנכה

 ןןשטנעמ עמערָא) טגיל :סרערָאֿפכרוד ןֿפלעה

 ךעלעביטש עגנע יד ןיא ...טּפוטשעגֿפױנוצ

 -כעלש סָאד דלודעג טימ רעביא טגָארט ןוא

 טָאג ךַײא ףיוא לָאמַא טעװ רעמָאט ,טייקיט

 דנַאטש רעַײא ךַײא טעװ ןוא ןבָאה תונמחר

 ַאזַא ןוֿפ לָאמַא זַא ,ןעעז רימ .ןרעסעברַאֿפ

 ךיז טָאה ןוזח רעמערָא ןַא עלעביטש גנע

 -טָאטש יד ןבעל ןעיירד וצ ןביוהעגנָא רָאנ

 ,ןטלעג}-הרות-דומלת ןענָאמ ןוא תוֿבוט-ילעב

 -ַא טימ רע זיא -- טלעג-םיחרוא-תסנכה

 טסילַאטיפַאק רעסיורג א ןרָאװעג לָאמ

 ,םיעגּושמ רַאפ זומּת ח"ר ,יקסניטיל ףלָאװ)

 .(23--22 ,ח"סרת .,וועשטידרעב
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 םענעגייא ןוֿפ רעַײטשוצ ַא ,טלעגלזדנעה

 -טוג ןיא ןעגנערברַאֿפ ןוֿפ תואצוה יד וצ ןליוו

 .עקנַאילוה רעכעליײרֿפ ַא ףיוא טֿפַאשרעדורב

 תנידמ תונקת ןיא) שטַײט סנירּפלײה .י

 סנק ימד; (101 ,ב"ישת ,םילשורי ,ןירהעמ

 טלעג ַאזַא .אקוד וואל זיא "םינתח לש

 ברעו רעד ןוא טלעגצַאש+- ןסייהעג טָאה

 ןוֿפ .(דעקת ,וש 'יס ,טרָאד) *ןצַאש, וצרעד

 רעד ןוֿפ ןוא ,טגנערב רע סָאװ ,הנקת רעד

 טכַארבעג טרעוו סָאװ ,הנקת רעמַאדרעטסמַא

 ןבָאה "ןילזנעה, זַא ,ןעז וצ זיא ,רעטַײװ ָאד

 רעדָא םיתב-ילעב םתס ךיוא טלזדנעהעג

 -אמ וצ גיטשול ךיז; ידכ -- "הרֿבח-ינב;

 ךיוא סָאד ךיז טָאה וצ רעטעּפש .ףיֿכ

 טָאה ןעמ ןוא תונותח ףיוא טײרּפשרַאֿפ

 טגײלעגֿפױרַא ןעלזדנעה רַאֿפ תואצוה יד

 טלעגלזדנעה --15 -=

 רַאֿפ ךמס ַא ןיא סָאד טָא .םינתח יד ףיוא

 ױדנַאל .ַא טגנערב סע סָאװ ,סעיגָאלַאנַא יד

 רעניו רעד ןגעו טעברַא סנײטשכַאװ וצ

 -פַײל ,א6)/ ןיא 1763 ןוֿפ אשידק-הרֿבח

 טֿפערט שיגָאלָאנָארכ .102/101 ,1909 ,גיצ

 יַאג) ןרעמ ןיא רעירֿפ טלעגלזדנעה ךיז

 דנַאלָאה ןיא ךיוא ךָאנרעד ,(1650 ,168/8)

 ,ןיוו) ךיײרטסע ןיא ןוא (1742 ,םַאדרעטסמַא)

 טשפתנ רבכ, :ָאד טײטש סע םגה ,3

 יד טציא ןוא ."לארשי תוצופת לכב גהנמה

 וניא הנידמה ינבמ שיא םוש : תומוקמ-יארמ

 ינבמ דחא םושמ טלעג ליזנעה חקיל יאשר

 יוז הנידמב תורייעבו םיקוושב ו"צי הנידמה

 'ב דעב סנקוי הז לע דחא רובעי םאו

 ייהי סנקהו ,ללכ הליחמ ילב םיירגה םימודא

 הקפסהה לע 'יינש 'יצחהו הקדצל 'יצח

 ןד ןינהואוו םיתב ילעב ותוא ואוו הלהקבש

 'יהי ,הבישי םש ןיא םאו .ןילזנעה ליװ ןמ

 ,תרחא הנידמב וליפאו .הקדצל ךייש לכה

 ןוגכ ,ןיניז המש םימסרופמ םידיחי זד

 טינ ךא ןמ לאז ,א"לסערב ,ז"מערק ,ץ"ניל

 -לייה .י) ל"נה שנועו סנקב ,ןילזנעה ןיראט

 ,םילשורי ,ן'רהעמ תנידמ תונקת  ,ןירּפ

 ןאמ שאד רדסה ;(הש 'יס ,101 ,ב"ישת

 ךאנ איד הרבחה ינבמ טמענ טלעג ליזנעה

 ךראד לאז .ןבאה טנואווג אייב םויס ןייק

 רישעה .ןיהעשג יוציר ירבדב קר !יפכ ןייק

 ינשמ טיעמי אל לדהו .ט"ר 'אמ הברי אל

 יצחה לאז .אביש תועמה ךסה  .גניליש

 םוא הרבחה ינבל יצחהו .ןייז הרבחה תפוקל

 תונקת) ןידרעוו ןבעגיג ןיֿכאמוצ גיטשול ךיז

 -רעטסמַא ,םידסח תולמג השודק הרבחהמ

 טשפתנ רבכ ;(בע 'יס ,ב/ח ,ב"קת .םַאד

 דחי םדעוותהב לארשי תוצופת לכב גהנמה

 תא סונקל ,הנותח לש הוצמ תדועס לע

 םיכומסה םינתח יראש םג ,החמש לעב ןתחה

 ,ןילזנעה ז"עלב ןירוקש ,ןחלושה לע םש

 ,בויח לש הפוקל דלעג לזנעה שבלעז ילוז

 -כַאװ .ב) ןדרוו ןבעגג ןושאר יאבגל ונייהד

 "נס (טזטמסטמש 06ע ,ןייטש

 ((הסועה 148015008 1תמ )1860 1763,

 ;די 'יס ,15 ,אווו ,1910 ,גיצפַײל-ןיוו ,812ן7

 א 6061



 טלעג-תוכרעה

 ,קורדפָא ןטַארַאפעס ַא ןיא ךיוא סױרַא

 ,(1910 ,ןגרובסערפ}
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 ץַאשּפָא םעד טױל תוניתנ ,טלעג"תוכרעה

 ןבָאה יז :שֿפנ ןטױל טשינ ,ןגעמרַאֿפ ןוֿפ

 סָאד טּפַאצעגסױא קידנעטש םלענ םעד ַײב

 עלַײװ עלַא ,לגענ יד רעטנוא ןוֿפ טולב

 תוכרעה ןרעדָאֿפ םיא ַײב ןעמ טגעלֿפ

 -עג ןיוש טָאה םלענ ַא ןעװ טנַײה ,טלעג

 ןױוש ךיז רע טָאה טרָאּפסַאּפ ַא טֿפרַאד

 ןסעכעבעב = } סעכערטָאּפ ענַײז טימ רָאג

 ַא וליֿפַא ןעו ןעד ,ןלָאצסױא טנעקעג טינ

 טייג סַאּפ ַא ןעמענ ףרַאד רענעבירשרַאֿפ

 ַײב ,ףוס םי תעירק יװ רעוװש וצ ךיוא סע

 ןעמענ טרָאּפסַאּפ ַא זיא ןדִיי םעניימעג ַא

 ןֿפוא ןייא ףיוא ןכַאמ הנותח רעטכָאט ַא טימ

 -ייש איד רעדָא להקה תאטח .,ריֿפַאס .י .א)

 -עגרעביא| ,ח"מרת ,ענליו ,עלעזערד ענ

 -סיא רעטשרע רענליו רעד ןוֿפ טקורד

 .(68 ,| 1881 עבַאג
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 -קה :םירוקמ ערעדנַא ןיא) טלעג"המדקה

 -ֿפױקנַײא יו (המדקה :םּתס ךיוא ,תועמ-המד

 םינש ינש טינ רעד ונמכסה םג ::טלעג

 ןיבעג טינ טלעג שדוח+- ןייז טאה םיפוצר

 ןעו ש"כמו ןיבאה טמא ןייק ףרד ואולמב

 זא ןיבעג טינ טעה טלעג המדקה ןייז רע

 טאה רע אל םא ןיבאה טמא ןייק ףרד רע

 שדוח+- 'נוא טלעג המדקה ןייז ןיבעג

 ;(ג"כ 'יס) ואולמב םיפוצר םינש יתש טלעג

 ךיז שדחמ רעד דמלמ ןיא ונמכסה םג

 הרירבה ךות לא אובי אל ןילענק טצעז

 'נוא םיפוצר םינש ינש טלענקיג טאה רעדע

 שדוח-+- ןייז 'נוא ןיבעג טלעג המדקה ןייז

 םג ;(ד"כ 'יס) האולמב הנש לע טלעג

 טביה שדחמ רעד דמלמ רכילטיא זד ונמכסה

 ןיבעג טלעג המדקה זומ ןילענק וצ ןא

 ףא ט"ר יצח םידמלמהד אשידק ארבחהל

 'נוא טלענקיג לאמא ןוש טאה רע זד םג

 יכ קיזחמ וניא וליפאו טרעהג ףיוא םייתנב

 ירחא םגו ;(ה"כ 'יס) םירענ 'ו וא 'ה םא

 דמלמ הזיא םאב הנשיה תונקתב ראובמש

 טלעג-שדקה -- 768 --

 טזיא ולצא קיזחמ םידימלת 'ג זא רתוי

 ןייז םידמלמהל רע זומ ידמערֿפ 'יפא

 .ז"כ 'יס) קופקפ ילב ןיבעג טלעג המדקה

 ךוניח ןגעוו ,ןרהעמ ,גרופׂשלקינ ןוֿפ תונקּת

 ,א"נת רָאי ןוֿפ ןענַײז םינמיס יד .םידמלמ ןוא

 ,עשרַאװ ,םייחהו הרותה ןנאמעדיג .מ

 ,זניגמ הפי לישנא 'ר ;(227 ,ג"ח ,ט"נרת

 ליִשנא 'ר טגיל רע ןירדומ לארשי 'ר יע

 -כַאוװ) !והז םיעברא טלעג המדקה לע ל"נה

 ,35 'ו ףיוא ןעז ;א"פת םורַא ,27 ,ןייטש

 ןעמוקַאב טָאה לישנא 'ר ןעװ ,10 'מונ

 -ידק תועמ/ ןַײז ןגעוו ןוא "הלהקה תקזח;

 לזמל ןעוו רדניק םיתב ילעב ילא שד ;('המ

 ילעב רֿפ ןמוניג ןא ןירעװ ןֿכאמ הנותח ֿבוט

 איד םיחרוא ןֿכו וניתלהקב םידיחיו םיתב

 ןירעװ םישנל ןימענ רטֿכעט םיתב ילעב

 יטלעמיג איד ןֿכא .םיתב ילעב איז ךרוד

 העברא ךות םיֿבוחמ רדניק םיתב ילעב

 וצ להק לצא םתנותח ןמז רחא םישדח

 הליהק ידיחי סקנפב ךיז להקה רדחבו ןמוק

 טלעג המדקה ריא ןילאצ 'נוא ןנֿכײצ ןיא

 ט"ר השלש ןילאצ םיתב ילעב ינב ונייהד

 רטכעט םיתב ילעב איד םיחרואו .הקדצל

 השש טלעג המדקה ראֿפ ןילאצ ןיזומ ןימענ

 ןדנל םיֿבוהז ףלא רטנוא ןעװ ךאד .ט"ר

 תונקת) טיר השלש ראנ ןכ םג ןילאצ ןמוקיב

 -מאב רשא םיזנכשא שדוק להקד הליהקה

 ,א/ל :גל 'יס ,ב/ח ,ז"צת ,םדרטשמא ,םדרטש

 םתנותח רחא ןמז המכ, :"תוחּתֿפמ , יד ןיא

 ליֿפ איו 'נוא ןיֿפאק וצ להק ןיא ןיבאה

 הליפ ןלייוו ;("ןיזומ ןיבעג תועמ ףאק ןיא

 רדלעג המדקה תמחמ תקולחמו םיטפשמ

 ילא אבהל דנייז אז ןהיטשטנע וניתנידמב

 ,טגאז רטנוא םינפוא לכב רדלעג המדקה

 הנידמה ינבמ ןתוא לכל ןיטהאב רפ דנוא

 -טע ןרהילבאטע בושי םושב ךיז אז וצי

 טקארסקע) ןימהענ וצ בא ךכ ליבשב שאוו

 דעווה םוימ ןצי הנידמה לש לאקאטארפמ

 ,ןקפ| ל"זלקת רייא א"כ ןמ ןםייהנערדינ} ע"נ

 ;(י ייס
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 םוצ טרעהעג סָאװ טלעג ,:טלעג"שדקה



 טלעג-שדקה

 טמענ רענייא זַא ,לקושה :שדקמה-תיב

 שידקמ טָאה ןעמ סָאװ טלעג) טלעג-שדקה

 ,שדקמה-תיב םעד ןטכיררַאֿפ רַאֿפ ןעוועג

 ,לקש ןַײז טימרעד טלָאצ ןוא (תיבה קדב

 ןעמ ןוא המורּת טדײשעגּפָא טָאה ןעמ ביוא

 ןברק סלַא) המהב ַא ןעװעג ֿבירקמ טָאה

 רע טָאה ,(רעטלעג עטדײשעגּפָא יד ןוֿפ

 החמש ןוֿפ שידַיי ,תוינשמ) ןעוװעג לעומ

 ,דעומ רדס ,ו"שת ,לַאערטנָאמ ,ַאקשורטעיּפ

 .(ב ,!ב קרּפ ,םילקש
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 ַײרד ללוּכ זיא ןימרעט רעד ,?: טלעג"שדקה

 םעד תֿבוטל תוֿבדנ (א :סעיצקווֿפ-טּפױה

 (ב ;להק- שדקה) ןקעווצ --הקדצ ןוא ללּכ

 ןשידִיי רַאֿפ ,בוטש-ןקנַארק ַא רַאֿפ הכימת

 םיחרוא-תסנכה ןַא ןטלַאהסױא (ג ;לָאטיּפש

 סרעייג הנידמ רַאֿפ טרֿפב טַײלעמערָא רַאֿפ

 ,טיצ ןײלַא ןעמָאנ רעד .סרעפעלש ןוא

 ;שדקמה-תיב ןוֿפ שזַא סוחָיי םעד .,עודיּכ

 טָאה ןעמ סָאװ ,תוֿבישח יד ףיוא טזַײװ רע

 -שדקה סָאװ ,סעיצקנוֿפ יד וצ ןבירשעגוצ

 ןבעל ןשידִיי ןיא ןעוועג אלממ טָאה טלעג

 .ןרָאי רעטרעדנוה רַאֿפ

 -בעה עטלַא ןיא "שדקה, טרָאװ םעד ןגעוו

 -ןב רזעילא לייט ַא טגנערב םירוקמ עשיער

 תירבעה ןושלה ןולמ ןסיורג ןַײז ןיא הדוהי

 .טרָאװכוז ןקירעהעג םעד רעטנוא

 לטיּפַאק ןיילק ַא טָאה סוקרַאמ .ר ֿבקעי ר"ד

 םַאטשּפָא ןגעו (הרעה ןעז) ךוב ןַײז ןיא

 ןשידִַיי ןטימ תוכילש ןיא "שדקה; טרָאװ ןופ

 ַא יו ?שדקה, טרעװ םיא טיול .לָאטיּפש

 ,לָאטיּפש ַא ךעלגעמ ,עיצוטיטסניא-הקדצ

 -בעה ַא ןיא לָאמ ןטשרע םוצ טכַארבעג

 םורַא טשרע ,1381 רָאי ןוֿפ ווירב ןשִיער

 יו טריטנעמוקָאד רָאלק סָאד טרעוװו 63

 רעבָא טלָאװ רבחמ רעד ןעוו .: לָאטיּפש ַא

 רע סָאװ ,םירוקמ עלַא טריזילַאנַא רעסעב

 ןעמוקעג ןײלַא רע טלָאװ ,טרָאד טגנערב

 -ַאב םולש ןיוש .תונקסמ ערעדנַא ץנַאג וצ

 ענַײז ןשיװצ ןָא טיג סוקרַאמ ןעמעוו ,ןָאר

 רוקמ ַא שוריֿפב ךָאד טגנערב ,םירוקמ

 ןיא !1373 רָאי ןוֿפ לָאטיּפש-שדקה רַאֿפ

 טלעג-שדקה 7" =

 לָאטיּפש -- שדקה ךיז טניֿפעג ןתמא רעד

 זיא ןָארַאב סָאװ ףיוא ,רוקמ ןבלעז םעד ןיא

 ןרוּפש עטשרע יד .רעִירֿפ ךס ַא ,ךמוס ךיז

 ןכוז ןעמ ףרַאדַאב לָאטיּפש -- שדקה רַאֿפ

 -תוֿבדנ יד ןיא ןעניֿפעג עקַאט ןעק ןעמ ןוא

 יד ןיא .2 ךוברומימ-גרעבנערינ ןוֿפ תומישר

 ,1246--1280 ןרָאי יד ןוֿפ תומישר ערעלוֿפ

 וצ ,טקורדעגּפָא ןבָאה ןרעטש---דלעֿפלַאז סָאװ

 -עג ,גנוצעזרעביא רעשטַײד ןיא ןרעױדַאב

 -נַארק ריֿפ, תוֿבדנ רועיש ַא ןָא רימ ןעניֿפ

 ףיוא טָאה סָאד סָאװ ,םּתס (םילוחל) "עק

 ןיא .םילוח-תיב םעד רַאֿפ טניימעג סיוועג

 ךיז טזַײװַאב וליֿפַא המישר רעבלעז רעד

 ."שדקה, טרָאװ סָאד טרָאד ןוא ָאד ןיוש

 ןוֿפ הֿבדנ ַא טנכײצרַאֿפ זיא 131 'ז ףיוא

 הֿבדנ ַא 1239 'ז ףיוא ;"שדקהל, אצטיר ױרֿפ

 ןשץילה 'ס ןימינב 'ר תב הרקי תרמ; ןוֿפ

 םירענ דומלל 'ילה ןארץטיל תורבקה תיבל

 סָאװרַאֿפ ."שדקה להקה ונבש 'ילה 'טילו

 ןוא "ונביש, טנעײלעג ןבָאה םירבחמ יד

 : טצעזרעביא

 ,השקומ זיא 2061006 ס1 1105װ112/ 286

 648201/ ןמבמ 104 016 (26-

 טָאה ,סיוא טזַײװ ,עיצוטיטסניא ַאזַא תעב

 'ז ףיוא .רעַירֿפ ןוֿפ טריטסיסקע ןיוש

 סָאװ ,ןֿבדנ ַא טכַארבעג טרעװו 63

 ,"הקדצה שדקהל;ע םירֿפס ןעקנָאשעג טָאה

 סַאד ריֿפ םירבחמ יד ןוֿפ טשטַײטרַאֿפ

 -נערינ יד ןשיוװצ ןוא .?לַאטיּפסָאה-ןעמרַא

 ,12349 ,7--5 'צעד ןוֿפ םישודק רעגרעב

 יאבג לאיחי 'ר ןב ןרהא 'ר טנָאמרעד טרעוו

 רעטייווצ רעד ןיא טשרע .(185 'ז) שדקהה

 1392 ,31 ַײמ זיב 1373 רָאי ןוֿפ המישר

 סָאד ןיוש טרינימָאד (205--191 ,ויצד)

 טרירוגיֿפ סע ,ןיטולחל "שדקהל; טרָאװ

 עצנַאג סעסוקרַאמ .תוֿבדנ יד ןשיוװצ רדסּכ

 טיול ;השק זיא עינַאּפש ןגעוו אירטו אלקש

 -ָאּפ ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ,סיוא טמוק םיא

 ןעמ טָאה עינַאּפש ןיא זַא ,זַײװַאב רעוויטיז

 ןעוו ,5 ששדקה ןֿפורעג לָאטיּפש ןשידִיי םעד

 ןיא ןיוש טָאה סָאװ ,רוקמ ַא טגנערב רע

 ,"םילוח שדקה, ןימרעט םעד ה"י ןט14 ןטימ

 וניבר יו רערעדנַא ןייק טשינ סָאד ןוא



 טלעג-שדקה

 ןוֿפ ןמיס ןטשרע ןיא עקַאט !ידנוריג םיסנ

 סָאװ ,הרֿבח ַא טנָאמרעד טרעװ ן"רה תיוש

 "לארשי יינע ילוח רקבלו סנרפלא טקעװצַאב

 ַא וצ ןעמוקנָא טזומעג טָאה הרֿבח יד ןוא

 םימותחה ןמ דחא; רֿבח ַא בילוצ הלַאש

 רדנו 'כזנה םילוחה שדקה תרובח רטשב

 יאבג ושכעו ...ת"ת תרובחל המ ךס רדנ

 'כונה הרובחה לע םינוממה םילוח שדקה

 תולאש) רדנה תיצחמ 'זנה ןבל םיעבות

 ,ימור ,ידנוריג םיסנ ונבר ...ברה תובושתו

 סיוא רָאג טמוק הז יֿפל ,+(א 'יס ,וש--הש

 טניֿפעג עינַאּפש ןיא דָארג זַא ,טרעקרַאֿפ

 -שדקה ןעמָאנ ןלוֿפ םעד ןטשרע םוצ ןעמ

 ןיא טצענערגַאב ךיז טָאה סוקרַאמ !םילוח

 ןַײז טמענ שיֿפַארגָאעג .טַײצ ןיא ןוא חטש

 רעדנעל יד ןוא דנַאלשטַײד םורַא עידוטש

 טייגרעד טַײצ ןיא ןוא * סגרובסבַאה יד ןוֿפ

 ,ןשטנווועג ןעוועג טלָאװ'ס .1800 זיב רָאנ רע

 ןיא ַײס ךשמה ַא ןבָאה לָאז עידוטש יד זַא

 רקיעב ןוא (רעטַײװ ןוא ה"י ןט19 ןוֿפ) טַײצ

 -- חטש  ןטזָאלעגסױא םעד ןעמעננַײרַא

 טָאה עיצוטיטסניא-שדקה יד .עּפָאריײא-חרזמ

 -ייא-חרזמ ןיא ןוא -ֿברעמ ןיא טריטסיסקע

 ןיא ןוא ןטַײצ ערעזדנוא וצ טנעָאנ עּפָאר

 ןיא .ןברוח ןטצעל םעד זיב ןלייט ערעדנַא

 ה"י ןט19 ןיא שדקה רעד זיא עּפָאריײא-חרזמ

 קיטירק רעֿפרַאש רַאֿפ טערבליצ ַא ןעוועג

 -מיס ַא ןבילבעג שדקה זיא שידַיי ןיא ןוא

 -ּפָא ,טרָא קיצומש ַא רַאֿפ םינָאניס ַא ,לָאב

 -רָאמוא ,סעקדנָארָאּפ עשיטָאַאכ ,טַײקנזָאלעג

 .טינ סָאװ ןוא גנונעד

 -השמ טבַײרש -- 'שדקה, טרָאװ ןרעטנוא,

 רעד ןיא טניימעג טרעװ -- סעקצַאש ןרהא

 -טעטש עניילק יד ןיא ןילָאװ ןיא ןוא עטיל

 ןוא שוּפע לוֿפ זיא סָאװ ,בוטש ַאזַא ךעל

 עלַא ,טסָאריס ,ךיור ,טלַאק ,טֿפַאשגנע ,ץומש

 ,ןסירעגמורַא טנעוו עלַא ,ןכָארבעצ רעטצנעֿפ

 עשזַאס יד יװ ץרַאװש ,רעטצניֿפ ןוא ךשוח

 ןגָאלָאליֿפ עלַא זַא ,סייוו ךיא .ןעמיוק ןיא

 טֿפור סָאװרַאֿפ ,םָאביד ןלעטש ךיז ןלעװ

 ,..? טַײקילײה טסייה סָאװ ?שדקה; סָאד ןעמ

 יד ןענַײז רעטרע ליֿפ ןיא םויה-דע ךָאנ

 טלעג-שדקה ==

 -עג סָאד ןבָאה ןדִיי סָאװ ,רעזַײה-ןקנַארק

 ,ייז ןקילײהרַאֿפ וצ ידּכ ,'םישדקה  ןֿפור

 ןוֿפ רעזַײה עטסגרע יד ןעוועג ןןענַײז) זיא

 הנושמ ןזעװעג ןענַײז ,טָאטש רעצנַאג רעד

 טָאטש יד ,קיצומש רעייז ןוא טזָאלרַאֿפ

 טינ ןבעגעג גנוטכַא טינ ןבָאה םיּתב-ילעב

 סע סָאװ ,שדקה םעד ןוֿפ טֿפול רעד ףיוא

 ,עקנַארק יד רַאֿפ תומה םס ַא ןזעועג זיא

 -גיימעג} ןטסָאלדָאּפ עקירעביא יד ףיוא טינ

 םעד טימ !*ןַאמ-שדקה רעד סָאװ ,ןןטַײה

 -ןי רעד) ןָאטּפָא טרָאד ןגעלֿפ אֿפור-שדקה

 ,1882--1881 ,עשרַאװ ,חספ-רַאֿפ רעשיד

 סױרַא טמוק רעכעלקערש ךָאנ ,1

 עלעדנעמ סָאװ ,דליב םעד ןיא שדקה רעד

 רעד עקשיֿפ ןיא טרעדלישעג טָאה ס"ומ

 ןריטיצ רָאנ ָאד לעװ ךיא .זי יּפַאק ,רעמורק

 ןייא; :ףוס ןוא בױהנָא ןוֿפ תורוש רָאּפ ַא

 ןיילק ַא ןיא ןעמוקעגנָא רימ ןענַײז לָאמ

 ףיוא ,ךעלטנייוועג יו ,ןרָאֿפרַאֿפ ןוא לטעטש

 גָאז ךיא .ןַײרַא שדקה ןיא ךַײלג אינסכא

 גונעג ןיוש ךָאד ךיא בָאה סעּפע ,ןדַיי ךַײא

 ןוא ןבעל ןַײמ ןיא ןעזעגנָא ךימ םישדקה

 ,ןטַײטַאב עכלעזַא סָאװ ,טוג ץנַאג סייוו

 שדקה םעד ןגעקַא דלָאג ןענַײז עלַא ייז רָאנ

 ץוחא זיא שדקה רעד ...לטעטש םענעי ןוֿפ

 זיא טרָאד .ךיוא םילוח-רוקיב ַא ךָאנ םעד

 ,עקנַארק רַאֿפ ןברַאטש וצ ףיוא טרָא סָאד

 רעד .לטעטש םעד ןיא םינצבק עסואימ

 :ךעלגעמ רָאנ סָאװ ,גנידצלַא טוט אֿפור

 רעד וצ טזָאל ,סעקוװַאיּפ ,סעקנַאב טלעטש

 ,תואצוה עשלהק ףיױא טּפַאצ ןוא רעדָא

 טײג המשנ ערשּכ יד זיב טולב םינצבק

 ךנײלגוצ זיא סָאװ ,ןַאמ-שדקה רעד ןוא סיוא

 יײז זיא ,לטעטש םענוֿפ דַיי-תורֿבק רעד

 ."טסיזמוא רבקמ דלַאב עקַאט

 -ירק עשיטסירטעלעב ןוא עשיטסיצילבוּפ יד

 ;רבדמב ארוק לוק ַא ןבילבעג טשינ זיא קיט

 ןעמרָאֿפער טכַארבעג טַײצ רעד טימ טָאה

 ערעסערג ןיא .עיצוטיטסניא-שדקה רעד ןיא

 םעד ןעמונרַאֿפ ןלָאטיּפש עתמא ןבָאה טעטש

 םיֿבושַיי ערענעלק ןיא ןוא ,שדקה ןוֿפ טרָא

 ,אֿפוג שדקה םעד טריזינַאגרָאער ןעמ טָאה



 טלעג-שדקה

 ןעמרָאֿפער ךס ַא יװ ןעמוקעגנָא זיא סָאװ

 ןיא ךָאנ .תודגנתה ןוא ןֿפמַאק ןָא טשינ

 -רַאס טנעדנָאּפסערָאק ַא טקרעמַאב 7

 החיצר ַאזַא טרעהעג ךָאנ ךיז טָאה :שיטסַאק

 ּוװ שדקה ַא :טלעװ רעצנַאג רעד ףיוא

 וצ ?טולב ןטסָאק ןדִיי לָאז ןגיל םינצבק

 לָאז שדקה ַא ןעד ןעמ ףרַאד ,סע גיוט סָאװ

 זיא ףיורעד :טצוּפעגסױא ןוא ןייש ןַײז

 שדקה םעד ןוֿפ אלימ ...שדקה ַא סָאד ךיז

 ערעזדנוא ןלעװ אמּתסמ ,לחומ ךַײא ךיא ןיב

 ןבעגקעװַא לָאז ןעמ ןזָאלרעד טינ םיריֿבג

 ,טלמַאז ןעמ סָאװ ,טלעג קיטולב=  ַאזַא

 ןיק טינ ןסע טַײלעמערָא סָאװ ,ןוֿפרעד

 -רעד ןכַאמ רָאג לָאז ןעמ ןוא ,שײלֿפ לקיטש

 לוק ,רעניהלָאװ .ַא) שדקה םענײיש ַא ןוֿפ

 ךיוא ל"גפ ;א/281 ,36 'מונ ,ז"כרת ,רשבמ

 -צַאש טבַײרש עבלעז סָאד ,("טלעג עקשורק;

 ןוֿפ תולהק המּכ ןיא טצעי ךָאני :סעק

 ,ןשטנעמ ךיז ןעניֿפעג ןילָאװ ןוא עטיל רעד

 ענעמרָאֿפ יד ףיוא זייב קרַאטש ןענַײז סָאװ

 רַאֿפ סָאד ןטלַאה ייז ,ןןלָאטיּפש| סעצינלָאב

 ןוֿפ קווח סָאד ןעמ טכַאמ יװ ,ךערברַאֿפ ַא

 ןעוועג זיא סָאד סָאװ ,םישדקה עטלַא יד

 טרעשַאב זיא סע זַא טָא ...ןומדק גהנימ ַא

 שדקה םעד ןיא ןעמ זיא ,ןבעל וצ ןעוועג

 עלַא יד ןוֿפ ךַאל ךיא ,ןרָאװעג טנוזעג ךיוא

 רָאג טסַאּפ סָאד ,סעקדַארָאּפ עקסנַאטַאלרַאש

 וצ טנעָאנ .(62 ,ןטרָאד) ..."ןדִיי רַאֿפ טינ
 טליֿפרעד שדקה רעד טָאה ןטַײצ ערעזדנוא

 -ערָא רַאֿפ אינסכַא ןַא ןוֿפ עיצקנוֿפ יד רעמ
 לטרעוו ַא יו ױזַא ,לָאטיּפש ַא יװ טַײלעמ

 ןיא טסעק טָאה ןַאמערָא ןַא :ןבָאה ליװ

 ,ןייטשנרעב) "שדקה ןיא הריד ןוא רעזַײה יד

 רעטרע עלַא ןיא טשינ .(15 ,ןַאמ-םערָא
 -מוא ,ַײרֿפ ןצנַאגניא ןעוועג שדקה רעד זיא
 ,ןגעוו אצוי רַאֿפ ,טֿפרַאדַאב טָאה ןעמ ;טסיז

 ,' טַײקינײלק ַא סעּפע ןלָאצַאב

 -נוֿפעגנַײא תונקּת ייר ַא ןבָאה ֿברעמ ןיא

 -ענ רימָאל ,עיצוטיטסניא-שדקה יד טעוועד
 -צייה יו בושִיי ַאזַא רעטסומ ַא רַאֿפ ןעמ
 ח"כת ,טבש ח"ר 'א םויב ןעמ טָאה .דלֿעֿפ
 םיאבג-שדקה יד ןבַײלקסױא םַײב ,(1668)

 טלעג-שדקה 2 מ -

 שדוח לכ להק ךרוד זא; :ןסָאלשַאב ךיוא

 'נוא 'יבוהז 'ד ןדראוו לאז ןיגאלשג זיוא

 ריכלעוו 'נוא ןבייה ףיוא ןזח לאז 'ועמ זד

 רביא ןיג ךונ טרעוו ןזח רד ןעוו ,תיב לעב

 ארטל יצח ןייא ףכית רע לאז אוז ,'ימעפ 'ב

 ךָאנ ךיילג ןוא ."הקדצל ןבעג סנק הועש

 זוד טלעג שדקה :טנכײצרַאֿפ טרעו םעד

 'יבוהז 'ד זיא טגאלש זיוא להק רטנוא ןמ

 ןוֿפ המישר יד טמוק ָאד ןוא .יצחו 'ימלצ 'ז

 ןיא (א/גכ ,זלעפצייה סקנפ) םיֿבדנמ יד

 -ַײז סע ןעוו ,1720 ןיא ,םורַא רָאי קיצֿפוֿפ

 ךס ןײק ןעװעג טשינ ,סיוא טוַײװ ,ןענ

 ,יאבג-שדקה ןוֿפ טמַא םעד ףיוא םינלעב

 -ַאב וצ קיטיונ רַאֿפ ןענוֿפעג ןעמ טָאה

 סָאװ ,םעד רעלָאטסכַײר סקעז טימ ןֿפָארטש

 -ּפָא ךיז טָאה ןוא ןבילקעגסיוא ןרָאװעג זיא

 -טלעג ןשּפיה םעד ץוח .ןריטמַא וצ טגָאזעג

 ןוֿפ טרעטַײװרעד ךיוא םיא ןעמ טָאה סנק

 ביוא ,וליֿפַא ןוא לוש ןיא הוצמ-רֿבד רעדעי

 ןרעװ רע לָאז ,שדקה ןֿפױא טינ טיג רע

 -סיל רעצרַאװש רעד ףיוא טלעטשעגֿפױרַא

 ןפ"ת רייא ח"ר 'ה םוי| הזה 'ויהכ :עט

 שד ,ןבילב םכסומ להקה לכ 'פיסאב טזיא

 יכלעוו ,ןדרעװ רחבנ ןלאז 'יאבג שדקה ינש

 הנש דחא לכ ןםװץינש ינש לע ןלאז ןייז

 ןדרעװ רחבנ ןלאז ...הנה דע גוהנכ ,תחא

 טינ טלאוו רבא שע רעד .'ועיד בור פ"ע

 הז דגנ .ןבעג סנק ט"ר השש לאז ,ןמענ ןא

 איד ןבה ןהץאשרהו חכ יאבג שדקה רד לאז

 ןטיב רֿפ וצ ,ןביירש וצ ןייא רדלעג שדקה

 רבדל טינ ןגיבלעז שמשו ןזחל םג ןגס לעבל

 וצ ןמוק ןתסנכה תיבב| ה"בב ןהשודקבש

 'ישדח ינש ךות יבלעז רד ןאו 'נוא .ןזול

 לֿפאט ץרוש לע םג ףא טביג ףיורד שקינ

 טרעדנוה רעביא .(א/פ ,טרָאד) ןלעטש וצ

 ערעגנערטש ַא ךָאנ רימ ןעניֿפעג םורַא רָאי

 -ירּפ ןיא) סַאזלע ,ןורברבוא סקנּפ ןיא הנקּת

 גנוציז ַא ףיוא ןעמונעגנָא ,(ץיזַאב ןטַאװ

 הזב ,1840 ןראורבעֿפ} גנינרָאה 23 ןוֿפ

 -לאה רעטנוא ןעד ןא טכינ רהעוו : ןושלה

 ,טגַארטאײב סוטלוק סעד ןעטסאק סגנוט

 ...טלַאצעב טכינ דלעג שדקה ןעייז רעדָא



 טלעג-שדקה

 סיוא ןעזזאלשעגסיוא עגינעי רעד דריוװ אז

 הוצמ הנייא רוצ אינ ןאק דנוא ןלהק !|} להּכ

 ,טאה טלַאצעב רע סיב ןעדרעוו ןעזזאלעג וצ

 ןאפ הוצמ הנייק םהיא ךיוא להָאוװ ָאז עי

 .(10 יטרַא) ןעממאקעב וצ ןרעדנא םענייא

 -סיסקע עיצוטיטסניא-שדקה יד טָאה ױװזַא

 םעד םיֿבושַיי עשידִיי עקידֿברעמ ןיא טריט

 תומישרי-תוֿבדנ יד ןיא .ה"י ןט19 ןצנַאג

 רעטַײװ ןעז) ידנעװלַאס ףלָאדַא ר"ד ןוֿפ

 6081008ח|!66. :0עז60 200:00װ0 91 016װ1
 ,20וחזח{עװ8 !װ סלז (06ז61װ96 14.30, 00146(ט85
 שדקה 660 10:07, םעפ ?ש6 ?סטֿפ:הקדצימ266
 טו 6וח|סחלט19 503, סןעסתלזח 3, הלח:6/0 עס
 לסו םזםעח 261610/4 17.90, (ססהווזו!ווחס 61 ןטק כ"י
 0.68, {ט|+ 41.08 90, ןעסטפח 6.08 97 ואז ליהאס-

 4809:8 (06066/})  ?פווזספ 5616 41160061
 ט6186:: ?4ע|זע/|קסתפ6װ 119.98, םעפ ?6וח 36166 ןוש
 םירופ תועמ 5.45, 015 ?זװ 4606ז |ווז כ"הא יײנע
 380, םט6 ?זשרקרילטש|?ח (טוװ 2011106/ עט 6
 ןםמווח1060006 38:73) גװ|. סג 1:0110 164.76 816.
 = 13180 עו, שסעפװ 1180 שת ןאז ת  ט111 וחס

 10 שת עז ת ןא.

 -שוּפ-שדקה טנָאמרעד ןרעוװו (? טלעגטכיל

 -יצנַײנ יד ןיא ךָאנ טלעג-שדקה ןוא * סעק

 -ָארייא-חרזמ ןיא .ה"י ןט19 ןוֿפ ןרָאי רעק

 םינָאניס ַא ןרָאװעג טלעג-שדקה זיא עּכ

 טָאה םעצרוק רַאֿפ :ללכב טלעג שלהק רַאֿפ

 ךיז ןליוו ייז ,ןזעוועג ֿבשיימ הרֿבח ַא ךיז

 ןעמ טָאה ...שרדמה-תיב ןגייא ןייא ןֿפױק

 -לעוו לָאמַא טימ טֿפױקעג ןגעוו תילכּת ןוֿפ

 עלַא ןוא ןֿפנָארב עלעקלירַאב ַא רעלעוו

 ,הלודגה תסנּכ ישנא ,ּונ .ןסַײברַאֿפ וצ לָאמ

 שדקה ןוֿפ םייחל ןעקנורטעג ךיוא ריא טָאה

 רעד זיא ,רעזעל עביל ,סָאד טָא ...?טלעג

 ,תוילע יד ןוֿפ ,םישרדמייּתב יד ןוֿפ קעווצ

 -שדקה ןסע וצ ףיא !םידוביּכ יד ןוֿפ

 רַאֿפרעד ןזעוועג רעכַײלג טינ טלָאװ !טלעג

 1 ןַײרַא שרדמה-תיב ןיא רֿפס ַא סעּפע ןֿפױק

 קוזיח ַא ןֿפורעגנָא סָאד טרעוו ייז ַײב רָאנ

 ,69 ,5 'מונ ,ו"כרת ,רשבמ לוק) !הרֿבחה

 ךיא :שיטסַאקרַאס טבַײרש יקצעיל 1

 לֹּכ טימ ַײרד רָאי ַא טלדניװשעגּפָא בָאה

 טרָאֿפ ךיז טָאה יבר רעד זיב תונלסּפ ינימ

 רָאי ַײרד יד רַאֿפ םיא טלעֿפ'ס זַא ,טּפַאכעג

 טלעג-שדקה פו

 -- שיליוּפ םיֿבוהז האמ עגרַאק ןובשח םוצ

 שדקה ַאזַא ןוֿפ ןענעֿבנג ,טַײקיניײלק ַא ,ּונ

 ךָאנ ןוא !לָאמַא טימ ןברַאק ןצֿפוֿפ טלעג

 עשידיסח סָאד) ?!ןיבר םַײב ?ןעמעװ ַײב

 ,רעדירב ;(228 ,יט"סרת ,ענליו ,לעגנוי

 ךָאנ קיש ,ּונ .טלענ-שדקה ךָאנ בָאה ךיא

 ,קיצזָאוװזיא רעד ,.ב .ש) רעסַאװ ערעטיב יד

 .(29 ,1898--ט"נרת ,ענליוו
 1. ןגססס !. תא{גזסטצ, (20/000406/ 8164-04ז6 ?מ 126 (6ז-

 ןעז .275-274 ,1941 יטַאניסניס

 -רעד ןוא סעירָאעט יד 161--160 ןטרָאד ךיוא

 ןֿפורעג לָאטיּפש טָאה ןעמ סָאװרַאֿפ ,ןעגנורעלק

 יװ ,טשינ ןכַאמ סָאװ ןעגנורעלקרעד -= שדקה

 .רערָאלק ךס ןײק ,וצ טיג ןיילא רבחמ רעד

 2. 5. 5214614--2{. ֿפזטזם, 116 ָׂ,06

: 111 ,812416 4641:0/60 46 

 ךיא ל"גפ .172-10

 תומישר יד  ןוֿפ ןטנעמגַארֿפ עשיערבעה יד

 5. 82:604, תגצ תזגז/עזס!סא!אמ 46: גאעזמ/;זָאײז + ן'א

 ,91 טרֿפב .94 87 ,1898 ,ןילרעב ,,002464;1
 רעשטַײד ןיא הֿבדנ ס'הרקי ןגעװ 300 ךיוא ,94--3

 ,גנוצעזרעביא

 3. |סהסטַמֹה ס0סזס 15 תםס ק0510166 6718606 1826 {ס

 ,וגע/ (0

 6081/6זװ8

 1אט:ם06:8 וה ,(,7

 ,1896- 1894 ,ליק

 ןטשאופה 2052144/ ראבצ 021164 {הס 264065ג גם ֿפקגֹומ! 6

 תסצקוזג| ג5 ג ןסשופה 1םפס;טזוסם 15 60600060160 תם (הגס

 ססטתזזע םס6 1266 +הגמ 186 241166ת0ה ססתזטז} (274).

 : טריֿפעגסױא ךָאנ טרעװ הלאש רעבלעז רעד ןיא 4
 הזיאלו ...שריפ אלו םתס שדקהל ...רדנש ימב

 ןירוק ושכע םדא ינב ןםץתסש פ"עאש שדקה
 םילוח ןיב ןפןיאירב ןיב לארשי ינע לכל שדקה

 ושרפ םה םדא ינב ןושל רחא ךלה םירדנ םתסּבו

 םילוח יינעל ושורפ םהלש םתס  היהיש ונתהו

 םעד ןיא ןזָאלעגסיױא ,ֿבגא ,טָאה הדוהיב .דבלב

 -רעד ךיוא ָאד לָאז ."ושכע, טרָאװ סָאד טַאטיצ

 רָאי ןוֿפ תֿפצ ןוֿפ װירב ןיא זַא ,ןרעװ טנָאמ
 ,ןעװעג םסרֿפמ טָאה ףסָא החמׂש 'ר סָאװ ,ד"סש
 ן"'ת תפצבש םסרופמה שדקההו;ע :; ךיז טדער

 ןטייװצ ןיא ןוא "ולכ לבת ינפ לע ול םש רשא

 םילטב םילוחה סנרפל שדקהו : תוטרּפב רעמ ווירב
 םישמח תלוז שפנ םירשעו האמ הכותב הכאלממ

 ,די לע ץבק) הנממ תוסנופתמ ול הצוח םירחא

 .(ולק ,דלק 'א 'בוח (גי) ג ,1939- ש"ת ,םילשורי

 ןזַײװנָא רָאנ ךיא ליװ רעדנעל יד ךַײש סָאװ 5
 לש םעטסיס יד טלעֿפיס .זיולב ןיא ףיוא  ָאד

 ןָא ...עירימידאלו עיצילַאג תונידמד ...םידוהיה

 תונקת יײר ַא ןשיװצ .1777- דז"לקת ,טרָאקורד
 : טגָאזעג ךיוא טרעװ תואוֿפר ןוא םיאלוח ןגעװ
 הלהק הזיאל טמוק ינע ריומערפ ןייא זא םאבו
 ןיירא םיא ןעמ לאז ו"ח קנארק םואתפ טרעװ נוא
 חיגשמ וילע לאז ןעמ נוא .שדקהה ךותל ןימענ
 ראשב וא .תואופרה יקסעב ןה םיקסעה לכב ןייז
 ,ריעה יינע לע חיגשהל הלעמל בתכנש ומכ םירבד

 ןיהעז ןעמ לאז טמוק ךיז וצ רע ןעװ ךכ רחאו
 הלעמל רומאכ ןיגנערב טרואפ םיא לאז ןעמ איו

 אי ,ח ףיעס ,ח ןמיס ,ינש קלח)

 ַא ןיא ןיוש רימ ןעניֿפעג ןַאמשדקה םעד 6



 טלעג-השלשה

 ןתואב :טַאטשנַײא ןיא ב"צת רָאי ןוֿפ הנקּת
 אל ןיבאה ןיטעלפ ענייק םיחרוא יד זלא םימיה

 תיבו שדקהב הליל תוניל ןאמ שדקה םהל ןתי
 שדקהב הלוח 'יהי אל םא רגוסמו רוגס ייהי שדקה
 ,(134 'מונ ,154 ,ןײטשכַאװ)

 טינ טכענ ַײרד יװ רעמ טָאה ןַאמערָא ןַא 7
 -נעייגכרוד ערעדנַא ידּכ ,שדקה ןיא ןֿפָאלש טנעקעג
 .ןקיטכענוצרעביא ּוװ ןבָאה ןלָאז טַײלעמערָא עקיד
 .ןשָארג יײװצ טסָאקעג טָאה שדקה ןיא ןֿפָאלש
 סחנּפ-םהרבא) ןשָארג ַײרד -- בַײװ ןוא ןַאמ רַאֿפ
 ,קרָאיוינ ,וָאקירטס לטעטשמייה ןימ ,רעגנוא

7 5). 

 ןגעװ הׂשעמ ןוא לשמ ַא ףיוא ןזַײװּוצנָא יַאדּכ 8
 -ַאב רעװָאנעדיאק שריה יֿבצ 'ר יװ ,ריֿבג ןגרַאק ַא
 רשוע ןיא טלאמ ןײא ראו סע :םיא טבַײרש

 ַא ףױא ןרידנערַא רַאֿפ לָאצּפָא ,טלעגגָאװ

 טלָאצעג ;גָאװסלדנַאה יד טַײצ רעסיוועג

 ,ץישֿפיל .גָאװ רעד טימ ךיז ןצונַאב רַאֿפ

 ,ןיזיירד :א/87 ,1876 ,ץישֿפיל ;:א/58 ,9

 1 .א/199 ,יװַאקרַאה ;;,ם7

 : טלעגרוֿפ+- סָאװ עבלעז סָאד ,טלעגנגָאװ

 לטירד ייװצ טלעגנגָאו ןלָאצ טעװ רע

 לקש לטסקעז ןיא .רָאי ַא רעבליז לקש

 ביוהנָא םעד יװ ,ןגָארקעג רע טָאה רעבליז

 יד ןוֿפ דנַאל םעניא .טלעגנגָאװ ןַײז ןוֿפ

 -ּפַא בקעי) ןבַײרט טינ םיא רע לָאז םיּתּכ

 ,קרָאיוינ ,טֿפירש רָאילטרעפ ,ןַײז ,רעקייט

 .(30 ,10 'מונ ,1956 'װָאנ
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 רעשלהק רעד לָאצּפָא- ןַא ,:טלעגכַאװ

 איד ,טײל איד :טַײלעמערָא תֿבוטל הכימת

 איד ,הזה םויה דע הקזח ןָא ןנואוו איה אד

 ךס ןייא ןגיל ןא ךיוא םיאמש איד ןילאז

 לוז 'נוא ,ןגימ רפ ריא ךאנ הנשל בוצק

 ןביירש ןייא לכיב רדנוזיב ןיא ךיוא שע

 ,ל"נה םינמזל ןילאצ ךיוא שע ןילוז 'נוא

 ןופ ןייז רוטפ איז ןילאז םעד טימ י'נוא

 טשימ+ ,טלעג ךאוו דבל םילועו םיסמ

 ףיוא תלוגלג ןייא ו"ח ןמ ןעוו 'נוא ,טלעג

 ךיישה רבד לכו תלוגלג תפסוהו ןבייה

 ,ה"נש ,אקארק תונקת) םכרוצל םיינעל

 הרעה רעשטַײד ַא ןיא ;/04 ,252-2

 44104628610 :טיטש טסקעט ןרעטנוא

 טלעגכָאװ = או =

 םילכ רבליז ןיא טלעג ןיא ךייר ץנַאג ראו רעד

 תורוחס ליֿפ טאה תובוט םינבא 'נוא דלאג 'נוא
 ןאמ ריגראק ןייא ןזיא ןאמ רגיבלעז רעד 'נוא
 ןיא יוזא םלוע ןיצנאג ןיא ןאמ שאװ ןזעוויג
 ינוא גאטנאמ ןייק זיא 'נוא ןזעװיג טינ ןצמק
 ןעד ןיגנאג ןיירא לוש איד ןיא טינ גאטשרנאד
 סקיב שדקה איד ןיא ןטכרוֿפיג ךיז טאה רע
 פ"פ ,רשיה בק) גינעֿפפ ןייא ןיֿפרעװ וצ ןיירא
 ןשיערבעה ןיא ;הכ קרפ ,א/הנ ,ה"סת ,ןיימד
 ,("'הקדצ לש סיכל הטורפ ןתילא : טסקעט
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 -תישילש טימ ךה ונייה ,טלעג"השלשה

 : ךיוא ןעז .ב/282 ,שטיװָאקרעֿפערעּפ .טלעג
 שוי .טלעג-האווצ

 וװ
 ןייז טלעג ךאוו רעד ןוֿפ ; (00002608610)

 ןעד ןבעג וצ ןובשח ביוחמ םינוממ איד

 ןבאה איז זא ,ךאנ רעד םישדח 'ב םיבוט

 .029 ,357 ,טרָאד) ןביה וצ ףיוא ןבוהיג ןא

 סָאװ ,טלעגכָאװ ךיוא זַא ,ןעמעננָא ףרַאד ןעמ

 םיטיח תרבח סקנּפ ןיא טנָאמרעד טרעוװ

 ,הקדצ זיא ,ןילָאװ ,קצול ןוֿפ א"פּת תנשמ

 הנקּת עטלַא ןַא טכַארבעג טרעוו טרָאד לַײװ

 לכב הקדצל ןתל הרבחהמ דחא לכ ביוחמש;

 םילודג ינש ח"רע לכבו 'א לודג ,תבש ברע

 תישע םדוק :(ב 'יס) "הרבחה יכרצל טיפ

 םוקמ לא ףסאתהל העבשה םיביוחמ ,יפלקה

 ראשנה) ח"נה לכ תובגלו ,יפלקה תישע

 ,(טלעג-ךָאו) עובש ימד ןמ ןה ןבייח

 עיגמה 'א לכ קלסל ביוחמש המדקה תועמו

 ,יקסנישארק ףסוי) ןכשמ ןתי וא ונממ

 'יס ,288 ,א"ח ,ב"סרת ,גרוברטפ ,ףסאמה

 ,תריד רקעיו הרבחה ךותב יהיש ימ ;(בי

 ןתיל ביוחמ ,הפ ותריד עובקל רוזחי ז"חאו

 ח"ר תועמו טלעג-ךאוו ונייה רבעמ הניתנב

 .(בכ 'יס ,290 ,טרָאד) ותקזח דבא ,אל םאבו
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 1 טלעגנכָאװ סָאװ עבלעז סָאד :טלעגכָאװ

 וצ רענײק טינ טָאה עס :שריה לאידזע

 ? ןבעג וצ ןעמענ ריד ךיא לָאז ּוװ ...!ןכַאל

 ןיוש זיא טָא .טיוה יד רימ ןוֿפ טסַײר עמ

 ךעלברעק 2 רעטַײװ ,קיטשרענָאד רעטַײװ

 ןוֿפ ,טשינרָאג סע טרַאה ךיד ןוא דלעגכָאװ



 טלעגכָאװ

 ,טגרָאבעגנָא ןעד ךיא בָאה ןגעו סעמעוו

 טָאה עס ?ןגעװטענַײד ןוֿפ טשינ ,ןגילעגנָא

 לָאז ךיא ,לזמ םולש טסולגעג רימ ךיז

 !תסחוימ רעד טימ ,ריד טימ ןבָאה הנותח

 !ןבָאה הנותח ןסייהעג ריד טָאה רעװ :הנח

 -כָאט עשידִיי ַא יבַא ,דלעגכָאוװ ףיוא ןעַײל

 רענַײמ עטַאט רעד ...!ןבָארגַאב וצ רעט

 טנידרַאֿפ תרשמ-בלעוועג ַא :טניימעג טָאה

 טָאה רע -- ךָאװ ַא ךעלברעק עכעלטע
 טָאה רע ,קיבײא ףיױא טגרָאזרַאֿפ ךימ

 טָאה טנַײה .רעבעגטיורב ַא ןבעגעג רימ

 -לוש !ךַײט ַא ןעמעלַא ןוֿפ טזָאלעגסיױא ךיז

 -רַאֿפ ,דלעגכָאװ רעטרע ַײרד ףיוא גיד

 ,רעטנורעד ןוא ףיורעד טצעזרַאֿפ ןוא טֿפױק

 !גנוי ןבָארג םַײב ךיא ןיב ןבילבעג ןוא

 -לעקניפ ריאמ-היעשי = } ןאמטוג היעשי)

 -טסול ,רעדניקרעטסעווש איירד איד ,ןןייטש

 -נַײװ .מ ר"ד ןוֿפ טכעלטנֿפערַאֿפ} לעיּפש

 ןששידיי ןוֿפ עטכישעג רעד רַאֿפ ויכרַא ,ןךַײר

 ;(214 ,| ,ץ"רת ,ענליוו ,עמַארד ןוא רעטַאעט

 ןביוהעגנָא ילא-ןועמש טָאה ןָא טלָאמעד ןוֿפ

 טָאה רע .ןשָארג ַא ןוא ןשָארג ַא ןביולק

 ףכַאז עקיטיױנ ךס  ַא ןוֿפ טגָאזעגּפָא ךיז

 ףיוא עטָאּפַאק עקידתבש יד טנוּכשמרַאֿפ

 ךיז ןגָאלשעגֿפױנוצ ןוא טלעגכָאװ ןלָאצסױא

 עלַא ,םכילע-םולש) ךעלברעק עכעלטע

 ןוא עמערָא; ,9 'ב ,1925 ,קרָאי-וינ ,קרעוו

 .(13 ,"עכיליירפ
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 ןעגנולָאצ םּתס רעדָא תוריכׂש ,י טלעגכָאװ

 ,לשמל ,ריד טיג ליֿפױװ :ךָאו רעדעי רַאֿפ

 ךָאד ריד טיג רע ...?ךָאװ ַא ןַאמ ןַײד

 ..יךעלברעק ןצֿפוֿפ -- ...?טלעגכָאװ

 ...רעמ לָאמַא ,רימ ךיא זָאל לרעַײרד ַא ,יבר

 ףסוייהכימ) קָאז ַא ןיא סע טלַאהַאב ךיא

 םיבתּכ עשידוי ,ןיקסוועשטידרעב} ןוירג ןּב

 ,וװ ,ד"פרת ,ןילרעב ,בורק ןעטייוו ַא ןופ

 :סָאװ טָא זיא ץלַא ןוֿפ רעגרע רָאנ 5

 -עגרעטנוא ךיז ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןַארַאֿפ

 טנעקעג ןבָאה יז זַא .טלעגכָאװו ןלָאצ ןעמונ

 יז ןענעק טציא .טלָאצעג ייז ןבָאה ,ןלָאצ

 עלַא ,םכילע-םולש) ןלָאצ טינ רעמ ןיוש

 טלעגנכָאװ

 לעטָאמ; ,14 'ב ,1925 ,קרָאיײוינ ,קרעוו

 ןעוועג זיא רימ ;(168 ,"ס'נזח םעד יסייּפ

 יד ןבָאה לסיבַא .טַײלעמערָא ןוֿפ לטעטש ַא

 ,םייה רעד ןוֿפ רעַײטשוצ ןעמוקַאב םירוחב

 ענױזַא ןוֿפ ןעוועג ייז ןענַײז ֿבור סָאד רעבָא

 ןילַא טָאה ןעמ ּוװ ,רענוװָאק יוװ תוחּפשמ

 רעד זיא .טרעגנוהעגוצ קַאמשעג ץנַאג ךיוא

 -כָאו לסיב סָאד ןעוװעג רַאּפשנַאטּפױה

 ,ךַײרנַײװ סקַאמ) הֿבישי רעד ןוֿפ טלעג

 ,סערַײא - סָאנעוב ,טױלּפ ןטַײז עדייב ןֿפ

 ;א/88 ,1876 ,ץישֿפיל ,(34 ,זי"טשת--+5

 161 .א/266 ,קבא

 ן: ןבקעי :הרימש רַאֿפ רכׂש ַא ,טלעגטכַאװ

 -טכאוו רדוא איירגרוב איד ןוֿפ זיא שד

 .י.{:ןליּפמוג !זומ ןלהאצב ןמ שד טלעג

 ךיא ביוא טגהארֿפג טינ רימ ןמ טאה םוראוו

 ןבאה טלעג ןמ ליוװ אונ דנוא ,ליװ ןֿכאוו

 יטלַא יד ןוֿפ} שרהוקסיד) ןהיש טינ זיא שד

 רעפ עטנעצניינ ,ח"נקת ,םדרטשמא ,ןהלהק

 טס1 .(ו ,גלאפ

 ןזדניצ ןלָאצ ...טגעלֿפ ןעמ, ,:טלעגנכָאװ

 ךיױא רעבירעד טָאה טנעצרעפ ;ךָאװ ןוֿפ

 טימ ,טעזלע הדוהי) *טלעגנכָאוװ ןסייהעג

 ,1927 ,לָאערטנָאמ ,קירוצ רהאי טרעדנוה

 ןבעל לָאז יבר רעד ,תמא :(4 הרעה ,7

 ןוֿפ .רשוע רעסיורג ַא ערה ןיע ןָא זיא

 זַא ,טֿפָא רעייז סע ךיז טֿפערט ןזגעווןטסעד

 ןרָאװ ,גנורעצ ףיוא טשינ זיוה ןיא טָאה ןעמ

 ,טמוקַאב רע סָאװ ,טלעג עבָארג+- סָאד

 יד ןוא ,אקסיע רּתיה ףיוא רע טַײלרַאֿפ

 ,לטרַאוק עלַא ןַײא ריסַאק ךיא סָאװ ,אקסיע

 ףיוא ןשטנעמ עלעטימ רעדיוו ךיא ַײלרַאֿפ

 סלרעּפ ףסוי) רעטלעג ןכָאוװ ףיוא תונּכשמ

 הלגמע ,110 ,1927 ,ענליװ ,םיֿבתּכ עשידִיי

 ךיא לָאז סנגייא ןַײמ ;('ע ווירב ,"ןירימט

 ףיוא קידלוש רעמ זיא רע סָאװ ,ןבָאה

 םיבתכ עלַא) טגָאמרַאֿפ רע יװ ,טלעגנכָאװ

 ,װ ,1925 ,ענליוו ,רעגניטע המלש ריד ןוֿפ

 -עג זיא סע זַא ,רָאי עכעלטע טַײז (7

 ןיא ןרָאװעג ןענַײז ,טכעלש טלעוו רעד ןרָאװ

 ,םירישע ענעמוקעגֿפױא עקיניא סעדָא

 רענייא זַא :טלעגנכָאו ןוֿפ ןטסיטנָאקש



 טלעגנכָאװ

 ַא רע טיג ,רעטרעדנוה ַא ייז ַײב טַײל

 150 רעדָא 125 ףיוא ערישז ַא טימ לסקעוו

 תונמאנ סָאד ...לטיווק-הלבק ןייק ..כ"ור

 טכַאמ סע זַא ןוא .טסיטנָאקש רעד טָאה

 טשינ ןכָאװ רָאְּפ ַא ןעק ןעמ זַא ו"ח ךיז

 -עג דלַאב טרעוו ,לארׂשיב ןיד שי -- ןלָאצ

 "וס רעצנַאג רעד ףיוא טסעטָארּפ ַא טכַאמ

 ,טריטסערַא טרעוװ ֿבוח'לעב רעד ןוא עמ

 ךירלוא) ןובשח רעַײנ ַא טרעװ ךָאנרעד

 ןוֿפ טסיטנָאקש ַא) רשוי לעב רעד, ,סומלאק

 ,לולא ,23 'מונ ,רשבמ לֹוק ,*?(דלעגנעכָאװ

 ;סנוערּפ ערערעמ טָאה רעדעי ;(514 ,ו"כרת

 ךָאנ לָאז רע ,טַײצ רעד וצ קינװָאטרוה םעד

 סָאד :רערעכָאו םעד ;ןעױרטעג לָאמַא

 ,המשנ יד רע טמענ טינ זַא ,טלעגנכָאװ

 -עצ .ַא) לטיילק סָאד טסילש ,ןַײא טצעז

 ,בושטידרעב ןופ עסינמייהיג איד ,םיוברעד

 גנוטלַאה-זוה ףיוא ;(12 ,1870 ,עשרַאװ

 ַא ןשָארג ףלעװצ ןבעג ריא רע טגעלֿפ

 -ּפָא הרׂש-היח ךָאנ טגעלֿפ םעד ןוֿפ ,גָאט

 -יז יד ןגרָאבוצקעװַא ,ןדליג ןכלעוו ןרָאּפש

 ,רּפ .ל .) !טלעגנכָאו ףיוא סנירעצ

 יצ ;(18 ,שו ,1903 ,גרוברעטעּפ ,ןעטפירש

 ףקילב עכעלטע יד בילוצ זַא ,סָאד טניול

 וטסלָאז ,ןֿפרַאװ ריד ףיוא טעװ רענעי סָאװ

 טימ טלעגנכָאװ ןלָאצ ןֿפרַאד רָאי ץנַאג ַא

 ךַײר טסנק יד ,ןץילַאג .ז) עזג) ?טנעצָארּפ

 ;11 ,1913--ד"ערת ,עשרַאװ ,ןערעוו וצ

 -נכָאוװ ףיוא ןעמענ ּוטסעװ טיונ ַא רַאֿפ רָאג

 ךָאנ ,ןגירק סיוועג ךָאד וטסעװ סָאד ,טלעג

 סָאװ ,ךָאװ ַא לבור ַײרד ייווצ ןלָאצ םעד

 טגָאז -- !רַאנ וד ,יַא ...?סע טעשטַאנז

 עסיורג רעייז זיא טלעגנכָאוװ -- ןַאמ רעד

 ַא ריד ַײב זיא דימּת !יַא ,יַא -- !ןזדניצ

 זַא יא תמא רעד !ןזדניצ ךַאז עצנַאג

 לבור ַײרד ןוא טרעדנוה ןוֿפ לבור ןצֿפוֿפ

 טשינ וליֿפַא ּוטסעװ טלעגנכָאוװ ךָאװ ַא

 ,טרָאד) ןלָאצּפָא ךיז טעװו סע יװ ןקרעמַאב

 םידירי יד ַײב ןבָאה טנידרַאֿפ ;(9 : ךיוא 4

 ןעַיײלסיױא ןגעלֿפ סָאװ ,סרעטלעגנכָאוו יד

 רַאֿפ לבור עכעלטע ןקיטֿפרעדַאבטױנ םעד

 טניימ סָאד ,"לקיטש; ַא רעדָא ,"חוור יצח;מ

 טלעגנכָאװ - -י83--

 ןצנַאג ַא רַאֿפ םוכס םעד ןוֿפ טנעצָארּפ

 רעַײל רעד טָאה קיטנָאמ ןיוש םגה ,שדוח

 *ריקנַאב; ןַײז טימ ךיז ןענעכערעצ טזומעג

 ,ָאלוַאּפ ךַאס ,ןטעמרַאּפ ,ןרעּפלַאה השנמ)

 רוקמ ןטצעל ןטימ .(260 ,1952 ,ליזַארב

 -ענ סורתי וצ ןעמָאנ ַא ךָאנ ןעמוקעגוצ זיא

 קינטנעצָארּפ רעד סָאװ ,ןעמענוצ ןוא ןעמ

 ,יװַאקרַאה .רעטלעגנכָאװ ַא -- טגָאמרַאֿפ

 ,ב0

 סָאד זַא .םוּפאולמ ַא טימ ןעמיוברעדעצ ַײב 1
 ןעזרעד ןיוש טָאה עמרָאֿפ עשידיי יד טשינ זיא
 דָארּפ, : שוריֿפב רֶע טגָאז ,38 ,ו"צד ןיא .טעזלע .י
 --- רערעכּוװ שידיי ףיוא טשינ טסייה ...קינטנעצ
 ,ןדס ֿבד :ןעז ."קיגרעכָאװ רָאנ --- שטַײד ףױא יװ
 ,רעמוניעֿפָאא .א ַאדוי ,ןארפש עשידיי ,"רעכָאװ;
 רעמ ;93- 89 ,195ג ,טּפעס--לירּפַא ,קרָאיוינ
 דוי ןיש וּת ,"שמוחו ךשנק :טרעטיירבעגסיוא
 ,424-418 ,ג"ישת ,ֿביֿבאלת ,"רֿבדי ןותנש ,תלז
 : "רערעכָאװא חיכש "קיגרעכָאװא ץוח זיא קֿפס ןָא
 ןיא / ,ןבעל ןייא רערעכַאװ רעד ּפָא טריֿפ יװַאא
 רָאנ / ,גָאלק ןוא רעמָאי ןיא ,טסגנַא ןיא ,רעיורט
 רע טוט ןגעמרַאֿפ ןַײז ן"ןעֿפפײה,} ןֿפױה וצ
 -י רעױשרַאװ ,"אײרעכָאװ איד, ,ר"קי) "ןבערטש
 4285 ,31 'מונ ,1867 ,עשרַאװ ,גנוטַײצ עשיד
 .ב/43 ,ץיוורוה טגנערב רערעכָאװ

 ן2081

 -כָאװ סָאװ עבלעז סָאד ,:טלעגנכָאװ

 טכַא עלַא הכימּת עטלָאצעגסױא ;:טלעג

 סמ הבוג וא גיהנמ הזיא הוצי םאו :גָאט

 המואמ ןרקיטפא עטנ 'ר} ונממ תובגל

 ורטופלו ותוצפל ו"צי םיאבגה דובכ םיביוחמ

 תמחמ הטורפ םוש קזיה ול עיגי אלש

 הבוגש טלץעג ןיכָאװה ךא .ל"נה תוניתנ

 ןתיל ביוחמ הזל ו"צי םג 'ילא ר"רהכ ע"על

 ךושמי הז לכ .ידימ אל ותו וילע עיגמש המ

 ,ןייטשטעו .ה .פ) ל"דקת זומת ח"ר דע

 ,ףסאמ ,יאקארקב להקה יסקנפמ ץפח ירבד;

 יבלעז רעד ;(16 .א"ח ,ב"סרת ,גרוברטּפ

 ןיכאוו דנוא גנאל סנעבעל סוניג ןייז טאה

 ןיסטטש רפ טכינ דנוא ןסינג וצ דלעג

 ,ברואה רפס ,ןשילטיי ךורב}) ןאק ןדרעוװ

 ןיב ךיא ;(ב/ו ,ה"נקת ,{?ןיוו} יקינָאלַאס

 ירֿפ ןוֿפ ךיא ץיז ןייטש םעד ףיוא ָאד .דנילב

 ךיא .תוֿבדנ ףיונוצ םענ ןוא טנװָא ןיא זיב

 רימ ןביג עכלעוו ,עכלעזַא וליֿפַא ןיוש בָאה

 ןוֿפ ןוא טלעג-שדוח+- ןוא טלעגנכָאװ



 טלעגנכָאװ

 וצ טיִו טָאג ןעקנַאד ןוא ךיא בעל םעד

 ךימ רענרעד ךיא .טיוט ןיא זיב ןקידניזרַאֿפ

 איד ,רעדניבכוב .י .ַא) ןייש ץנַאג ןוֿפרעד

 -רעב ,גנַאלש עזייב איד רעדָא עזעיל ענייש

 טָאה תיבה-לעב רעדעי ;(28 ,1890 ,וועשטיד

 ןַײק :הקדצה תפקל טלעג-שדוח+  טלָאצעג

 ןיא ןעגנַאגעג רעמ טשינ ןיוש זיא ןַאמערָא

 -נכָאוו ןעמונעג ןבָאה ייז רָאנ ,רעזַײה יד

 -אמיינ ץריה ילתפנ) הקדצה תפקמ טלעג

 נּוא סלעשרעה עדייּב איד ,(ץ"נה) ץיוואנ

 --ח"נרת ,עשרַאװ ,ןעגנולהאעצרע ערעדנַא

 ,ללוּכ ןוֿפ םיחלושמ יד ןוא ;44 ,8

 (טנעצָארּפ 25) לטרעֿפ סָאד ןעמוקַאב סָאװ

 עלַא ,תואצוה יד ...ןוא ןעמוקנַײא ןוֿפ

 -נַאװצ) טלעגנכָאוו ךָאנ וצרעד ןוא ןזעּפש

 ןוא (ךעלטנכָאװ ןדלוג קיסַײרד זיב קיצ

 ץלַא סָאד -- הקולח עצנַאג ןרעייז } ריא

 ,רעגניזעלש .י-ע) טַאהעג טינ ךיא בָאה

 ,םילשורי ,תולצנתה םע טפשמ ורמש סרטנוק

 ןױש ךיז רע טָאה דנוצעי ;(א/טי ,ןס"רת)

 עלַא ןגירקעג ןיוש טָאה רע ןוא טײרֿפעג

 ,,מ .מ) הסנרּפ ףיוא טלעגנכָאװ ןַײז ךָאװ

 םהרבַא יּבר טימ איבנה והילא רעשלאפ רעד

 רעדורב ןַײמ ;(9 ,ג"סרת ,עשרַאװ ,ארזע ןבא

 ;לארׂשי-ץרא ןייק טקישעג יז טָאה ןעלסיז

 יז זַא ,טלײצרעד ןטכענ רימ טָאה לקעי

 ןוא טלעגנכָאװו ךָאװ עדעי םיא טקיש

 שטנעמ ןצנַאג ַא םיא סיוא טָאה יז ,רעדיילק

 ןוֿפ היבצ ,רעדַאב השמ-קחצי) טכַאמעג

 ,94 :ךיא :166 ,1905 ,גרעבמעל ,ַאסעדָא

 רַאֿפ ןעמענ וצ רָאנ זיא ןוצר ןַײמ ;(8

 רוציקב .םכח-דימלּת ַא ןַאמ ַא רעטכָאט ןַײמ

 וצ טרעהעגֿפױא ןיוש טָאה ֿבקעי 'ר רעד

 יז .בַײװ סנושמש 'ר וצ טלעגנכָאוװ ןבעג

 ןבעל וצ סָאװ רַאֿפ טַאהעג טשינ תמאב טָאה

 זיא בַײװ סנושמש 'ר .רעטכָאט רעד טימ

 -כָאט רעד טלייצרעד טָאה ,ןעמוקעג םייהַא

 לָאז ןתח ןַײד זַא ,ליו בקעי 'ר זַא ,רעט

 טשינרָאג רעבָא ןעק רע ,ןַאמרעגנוי רעד ןַײז

 -יוו וצ רעייז ןביוהעגנָא יז טָאה .ןענרעל

 זַא ,טלייצרעד ריא טָאה רעטומ יד ...ןענ

 סָאד ןבעג טשינ זדנוא ןיוש רעבָא ליוו רע

 טלעגנכָאװ 8 =

 ליוו ךיא :טרעֿפטנעעג יז טָאה .טלעגנכָאװ

 ַא ןעמענ טשינ ןוא תוקחד ןדַײל רעסעב

 ןיוש טָאה ןעמ ...ןַאמ ַא רַאֿפ גנוי ןבָארג

 ןוֿפ תורצ יד ןטלַאהסױא טנעקעג טשינ

 סנושמש 'ר ךיז טָאה .רעגנוה ןוא תוקחד

 טקישעג טָאה יז ...ןזעװעג ֿבשַײמ בַײװ

 ןיוש טײטשַאב יז זַא ,ֿבקעי 'ר רעגָאװש םוצ

 ןבעג קירוצ ריא לָאז רע ,ךודיש םעד ףיוא

 ,שדחה םילודגה הׂשעמ) טלעגנכָאוו סָאד

 טסליו וד ;(22--21 ,רָאי ןָא ,עזרוגדָאּפ

 ךיא !תוֿבדנ זדנוא ןבעג ןוא תונמחר ןבָאה

 טלעגנכָאװ ןעמוקַאב ןוא ריד וצ ןעמוק לָאז

 !ןלָאצַאב וצ טסָאה וד סָאװ ,רׂשעמ ןַײד ןוֿפ

 ןֿפױקרַאֿפ ץלַא ךיא לע טשרעוצ ...ןיינ

 -ֿפירש עטלהעוורעדסיוא ,טדימשדלָאג .מ)

 ...שעדיא ןיא שינעד ןופ טצעזעגרעביא ...ןעט

 גנולהעצרעד עטשרע; ,לושטלַא ןועמש ןופ

 ,םידיסח יד ;(46 ,1924 ,ןגַאהנעּפָאק ,"רשעמ

 ןוא שטיװַאביל םורַא טנעָאנ ןעניֹוװ עכלעוו

 יז ןעמ טָאה ,תבש ףיוא רָאנ ןעמוק ןגעלֿפ

 עכלעוו ,םידיסח יד ןוא .תבש ףיוא ןבעגעג

 וצ טֿפרַאדַאב ןבָאה ןוא טַײװ טניוװעג ןבָאה

 ,םישדח ןוא ןכָאװ ןיבר םַײב ןעגנערברַאֿפ

 זַא ןוא .טלעגנכָאוװ ןבעג ןעמ טגעלֿפ יד

 -עגוצ יד ןוֿפ רענייא זַא ,טקרעמַאב טָאה'מ

 םיא ןעמ טָאה ,טינ טנרעל םידיסח ענעמוק

 טָאה ,טלעגנכָאוװ ןַײז ןבעג טרעהעגֿפױא

 -נדלוג .ד .ּפ) ןרָאֿפּפָא טזמעג אליממ רע

 ,הוקּת-חתּפ ,עטכישעג-סנעבעל ןַײמ ,ןייטש

 רעד ,םייח ירבד רעד ;(144 ,וװ ,טיּפרת

 ַא ןעװעג טנַאקַאב יװ זיא ,ע"יז רעזנַאצ

 תוקדצ ערעדנַא ץוחַא .הקדצ-לעב רעסיורג

 ַא ןלייטסיוא קיטשרענָאד ןדעי רע טגעלֿפ

 טָאה לָאמַא .טלעגנכָאוװ טַײלעמערָא עייר

 רעד סָאװ ,עיסנעּפ ןַײז סָאװ ןַאמערָא ןַא

 ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא ,ןבעגעג םיא טָאה יבר

 ,ענעדִיי עמערָא ןַא יו ןעזרעד ,ןדליג ןייא

 ריא טלייצעגסױא טמוקַאב ,הנכש ַא סנַײז

 טָאה הׂשעמ יד .ןדליג ייוצ טלעגנכָאװ

 יו קרַאטש ןוא ןסָארדרַאֿפ ןַאמערָא םעד

 ןֿפױא ןגירשעצ ךיז טָאה רע ןוא ןָאטעג

 רעניה עטעֿפ ךיז יז טֿפױק תבש ףיוא :לוק



 טלעגנכָאװ

 .ןדליג ייווצ שזַא ךָאנ ריא טיג יבר רעד ןוא

 -עגסיוא ךיז יבר רעד טָאה -- ױזַא ביוא

 ןוא קירוצ יז ףור ָאט -- יאבג םוצ טיירד

 ייוצ ןוֿפ ןעד ,ןדליג ַא ךָאנ וצ ריא ביג

 טינ ףוע טעֿפ ןייק ףױא ןעמ ןעק ןדליג
 - רושז - שדוח רעטרירטסוליא ,הרונמ) ןבָאה

 ;9 ,2 'מונ ,ץ"רת .,ןויס ,עשרַאװ ,לַאנ

 רֿפס סָאד טָאה רֿפוס ןרהא סָאװ ,טַײצ ענעי

 יד ןעװעג זיא ,הרֿבח רעד רַאֿפ ןבירשעג

 ןעוועג זיא סָאד ;ןבעל ןַײז ןיא טַײצ עטסעב

 ךָאנ זיא בוטש ןַײז ןיא .עֿפש ןוֿפ טַײצ ַא

 יד .ןעועג טשינ "טעז; ליֿפ ױזַא לָאמניײק

 רעד טימ טלעגנכָאװ טלָאצעג טָאה הרֿבח

 ןַײמ ,םױבטלַא שרעה) טנַאה רעטיירב

 ןעו ;(82 ,1954 ,סערַײא-סָאנעוב ,לטעטש

 ןווז םעדו םיא וצ ךיז ןבָאה רעטכיר יד

 ןבעג וצ טלעֿפרַאֿפ רע סָאװרַאֿפ ,טעדנעוועג

 טָאה ,ךָאװ ַא רַאלָאד ןצֿפוֿפ יד רעטומ רעד

 ןוא סעיָאב יד ךיא ףערט לָאמַא :טגָאזעג רע

 ַא ןעמ טמענ לָאמַא ,לטרעק ַא טליּפש ןעמ

 .טלעג סָאד קעװַא טייג ױזַא ןוא ,קנורט

 ןעמַאמ רעד ןבעג וצ טמוק סע ןעוו זַא ױזַא

 ןוא ,טלעג ןייק ָאטינ זיא ,טלעגנכָאוו סָאד

 ןַאמזַײא .מ) לָאמ טֿפָא סָאד ךיז טכַאמ ױזַא

 -רושז ןעגרָאמ-גָאט רעד ,ןןײטשּפע רעטלַאו

 ,א/487 ,ווָאקשטוטס .(1956 ,10 'טּפעס ,לַאנ

 ,479 ימונ
1,991 

 -כָאװ+- סָאװ עבלעז סָאד ,יטלעגנכָאװ

 טָאטש רעד ןוֿפ הלהק עקיליײה יד :?טלעג

 ןקיש וצ טרעהעגֿפױא לָאמ ןייא ןבָאה ענליוו

 ןגעלֿפ ייז סָאװ ,עמוס עניילק יד ןֹואג םוצ

 ךיז ןרענרעד וצ ןקישוצ ךָאװ עדעי םיא

 סָאװ ,שמש רעד סָאד .טניזעגזיוה ןַײז ןוא

 -עג עכעלטנעכעוו סָאד ןעמ טָאה םיא טימ

 ןעמונעגוצ טלעג סָאד טָאה ,טקישעג טלַאה

 -עג טשינרָאג ןֹואג םעד טָאה ןוא ךיז רַאֿפ

 ליֿפיו טרעיודעג ױזַא טָאה סָאד ןוא .ןבעג

 טשינ שטנעמ ןייק טָאה ןֹואג רעד ןוא רָאי

 טָאה רע ןוא .םעד ןוֿפ ןלייצרעד טלָאװעג

 עכעלקערש סָאד ןזעוװעג לֿבוס ליֿפ ױזַא

 עריא טימ בַײװ קילייה ןַײז זיב טַײקמערָא

 טלעגנכָאװ ==.םפ==

 ןעגנַאגעגסיוא יונעב ןענַײז רעדניק עניילק

 ןֹואג םוצ ןעגנַאגעגנַײרַא זיא יז .רעגנוה ןוֿפ

 -עג ןריא} יז רע טָאה .טרעטיברַאֿפ רעייז

 םינכש יד וצ רעדניק יד טימ ןייג ןסייה

 רעגייטש רעד לַײװ .ןסע ןוֿפ טַײצ רעד ןיא

 ןוֿפ ןטעב וצ רעדניק עניילק יד ןוֿפ זיא

 ,ןשטנעמ עדמערֿפ ַײב ןעעז ייז סָאװ ,ןסע םעד

 רע ןוא .ןבעג סָאװטע סיוועג ייז ןעמ טעו

 ןעמ זַא ןגָאז םענייק טלָאװעג טשינ טָאה

 סָאד ןבעג וצ טרעהעגֿפױא םיא טָאה

 ןסיורג ַא רעייז טָאה רע לַײװ ,טלעגנכָאװ

 ַא זַא ,טלָאװעג טשינ רע טָאה ךיוא .ןוחטב

 ףרעװ טמעשרַאֿפ םיא ךרוד לָאז שטנעמ

 קנַארק שמש רעבלעז רעד זיא גנילצולּפ

 ןטלַאהעג ןיוש טָאה רע יוװ ןוא ,ןרָאװעג

 הדוותמ ךיז רֹע טָאה ,ןברַאטשּפָא םעד ַײב

 רָאי עקינייא טָאה רע זַא ,עלַא רַאֿפ ןזעוועג

 ןוא טלעגנכָאו סנֹואג םעד ןעמונעגוצ ךיז

 ...ןהילא תוילע) ןברָאטשעג עדנַאש טימ זיא

 : רוזנעצ) ,רָאי ןָא ,עשרַאװ ,ןָאגרַאשז ףיוא

 יחבוש :ןיא טקורדעגרעביא ;47--46 ,(1

 ;(32--21 ,ה"פרת ,עשרַאװ ,אנליוומ ןואגהמ

 ,ןעדראוו טצעזעגטסעֿפ עטייה אזלא טזיא אז

 ןייא ללאז ןא םוטאד ןעגיטייה ןאֿפ סאד

 ןאֿפ דלעג ןעֿכאוו סאד ןעלהאצכאנ רעדעי

 -טנעכעוו שינלאפ לודג ַא ןא תישארב תבש

 ןעו ןעבע דנוא .רדא 'ז ןיהאד זיב ךיל

 ןייא ללאז אז ,דריװ ןעגנאלנא רדא יז סע

 -נא הרבחה ינב עצנאג רעד ראֿפ הדועס

 ללאז ןא רדא יז ןאֿפ ,ןעדרעו טעטיירבעג

 -אוו סאד ןעלהאצסיוא רעדעי ןייא רעדיוו

 דנוא תועובש ברע ןיהאד זיב דלעג ןעכ

 -ייו סקנפ) וצרעד דלעג - לגר+- סאד ךיוא

 -ביב-רַאנימעס ןוֿפ דיײֿבתכ ,א/20 ,טַאטש

 טָאה רע ;(איצקת ,תבט יג ,'א םוי ,קעטָאיל

 ןבעגעג דמלמ ןטוג ַא וצ דניק ןַײז ךָאד

 ןוא ןבעל סָאד ביל םיא טָאה ןעמ סָאװ

 טשינ תוא ןייק דניק סָאד טָאה רע שטָאכ

 רַאלעגער טרָאֿפ רע טקיש ,טלעטשעגסיוא

 -ןיילק יד ןריֿפ ױזַא טָא ...טלעגנכָאװ ךָאנ

 ןעמענ ןוא טלעוו רעייז ּפָא םידמלמ עשיליוּפ

 ,יקסראזיוער עשטיא) טלעגנייש+- טרָאֿפ



 טלעגנכָאװ

 רעד רעדָא תולהצמ לוק ,קצניק ןאפ ןחדב

 ;(16--15 ,ביימרת ,עשרַאװ ,ןלטב רעכיליירפ

 ןליטש ַא םּתסֹה ןמ טָאה לטעטש ליטש ַאזַא

 טלעגנכָאו ןייק טשינ םיא טלָאצ ןעמ .ֿבר

 !טגַײװש ןוא ךיז רע טײגַאב ;טשינ זיא --

 'ב ,1926 ,ענליו ,קרעװ עלַא ,ץרּפ .ל .י)

 -ַאב הדע יד טָאה הֿפיסא ןַא ךָאנ ;(82 8

 ץעיֵארג זַא ,טַײצ ןיוש זיא'ס זַא ,ןסָאלש

 -עגסיוא טָאה ןעמ ,"טָאטש; ַא ןרעװ לָאז

 ןיילק ַא ןלָאצ טעװ דיי רעדעי זַא ,טנכער

 םורַא ױזַא ןענעק טעװ ןעמ ןוא טלעגנכָאװ

 שרעה) שדוק-ילּכ םענעגייא ןַא ןטלַאהסיוא

 ,סערַײא-סָאנעעב ,?טעטש ןַײמ ,םױבטלַא

 םיא טרעװרַאֿפ ;(190--189 ,וייטשת---=4

 הקיּתשב ֿבר רעד טנװַאד ,לוש יד סנרּפ רעד

 רע טגָאזרַאֿפ .םייה רעד ןיא ןינמ ַא טימ

 טלעטש .טשינ זיא -- ש"חר ןעמענ וצ םיא

 טגָארט -- טלעגנכָאוו סָאד ּפָא םיא רע

 ,רעגַאה ךורב) החמׂש טימ ֿבר רעד סע

 ,"טשת ,סערַײא-סָאנעוב ,תודיסח תוכלמ

 טשינ טָאה הארוה-הרומ-לקניו ַא ((8

 רעװעשרַאװ רעד ןוֿפ עיסנעּפ ןייק ןעמוקַאב

 סַאג ןיא ןדִיי יד .הליהק רעד רעדָא ,ענימג

 הֿבוג ַא .טלעגנכָאו טלָאצעג םיא ןבָאה

 ךעלטיווק טימ ךָאװ עדעי ןעגנַאגעגמוא זיא

 ןבָאה סַאג רעד ןוֿפ םיטַאבעלַאב יד ןוא

 ,סעקיּפָאק ףניֿפ ,סעקיּפָאק ַײרד טלָאצעג

 קחצי) טלעטשעג ךיז טָאה רענייא ליֿפיװ

 ,בוטש ןיד תיב סינטַאט ןַײמ ,סיװעשַאב

 עטַאט רעד ;(1235 ,1956--ז"ישת ,קרָאי-וינ

 רעבָא הֿבוג םעַײנ ַא ןעמונעגוצ טָאה

 לַײװ ַא ךָאנ .טעֿבנגעג ךיוא טָאה רענעי

 טרעהעגֿפױא ןצנַאגניא עטַאט רעד טָאה

 רע ...סַאג רעד ַײב טלעגנכָאװ ןעמענ

 -ןיד ןוֿפ ןטלַאהסיוא ךיז טוװרּפעג טָאה

 : ךיוא ;139 ,טרָאד) ןטג ןוא תונותח ,ס'הרוּת

 .ב/200 .,יװַאקרַאה 4

 1ט101

 -הרֿבח=- וצ םינָאניס ַא ,:טלעגנכָאװ

 ןרעוװ ןלָאז רימ ,טַײצ ןיוש זיא סע :טלעג

 ןַײז וצ ןיוש גונעג ;קלָאֿפ קידנעטשבלעז ַא

 טוט ,ליו ןעמ סָאװ זַא ,ןֿפרָאװעגרעטנוא

 טלעגנכָאװ 86 =

 לָאזז'ס} זַא ,ןעז ןֿפרַאד רימ ;זדנוא טימ ןעמ

 עניילק ןוא טעטש עלַא ןיא ןַײז טריֿפעגנַײא

 ןעלמַאז לָאז ןעמ ןוא תורֿבח ךעלטעטש

 ךָאנ טלעגנכָאו ןבעג לָאז ערעדעי ,טלעג

 -סנעשז רעד ,ןנַאמרעקעב .ש) געמרַאֿפ ריא

 שדקה םעד ;(19 ,1887 ,סעדַא ,סָארּפָאװ רעק

 רעקנַארק רעמערָא ןַא זַא ,ןכַאמ טכערוצ

 -- !ןגײלוצרעדינַא ּפָאק ַא ּוװַא ןבָאה לָאז

 ,ןַאלּפ ַא ףיוא ןיוש טיג ןוא רענייא טַײרש

 ןגעו שדקה םעד ןוֿפ ןכַאמ לָאז ןעמ וַא

 לָאז תיבה:לעב רעדעי ןוא לטעצכָאװ ַא

 .מ) טלעננכָאװ ףיוא ןבַײרשרַאֿפ ךיז

 -רעמערק איד עקשיוַײֿפ םולש ,רָאטקעּפס

 ...טָא 420 ,1890--א"נרת ,עשרַאװ ,עק

 -עמערָא וצ טֿפַאשביל סיורג רַאֿפ ןעמ טָאה

 ןוֿפ "קדצה תנילא הרֿבח ַא טעדנירגעג טַײל

 -עג ןבָאה סָאװ ,"גרַאװגנוי ענדָארָאמַאס;

 -נײא+- ייוצ ןוא לברעק וצ טעוװעטרעשז

 ייוצ ןוֿפ טלעגנכָאוװ ןלָאצ ןוא טלעגֿפױק

 ,ץרּפ .ל .י) !סעקיּפָאק ףניֿפ עצנַאג זיב

 ;(49 ,18 'ב ,1926 ,ענליו ,קרעװ עלַא

 -תיב רעשרעדַײנש רעד טָאה לָאמ ןייא

 ַא רַאֿפ עיצקַא ןַא ןעמונעגרעטנוא שרדמה

 ןבירשרַאֿפ ךיז ןבָאה ןשטנעמ לָאצ ַא .ס'ש

 עמוס עקיטיונ יד זיב טלעגנכָאוװ ןלָאצ וצ

 רעד ,גרעבסָאלש ףסוי) ןרעוו ןֿפַאשעג טעװ

 .(ב/14 ,1957 ,7 'צעד ,גָאט

2111, 

 -ענעשעק+- וצ םינָאניס ַא ,טלעגנכָאװ

 ןעבָאב רעד וצ ייג ךיא ,לָאמ ןייא :טלעג

 סקעז) טלעגנכָאוװ ךָאנ ןַײרַא בלעוועג ןיא

 בלעװעג ןיא םוק ךיא .(ךָאװ ַא ןשָארג

 ץרַאה םורַא ךַאװש סעּפע רימ טרעוו ,ןַײרַא

 202 'ב ;ענלַײװ .קרעו עלא .ץרפ 7 ?)

 טלַא זיא עדייז רעד זַא ;(116 ,תונורכז ענַײמ

 ןֿפױק ןיוש רע טגעלֿפ ,רָאי ןַײנ טכַא ןעוועג

 םירוּבד יטוקל) טלעגנכָאוװ יד רַאֿפ םירֿפס

 -וילמ א"טילש ר"ומדא ק"כ לש ויתוחישמ

 ,11927} ,עשרַאװ ,ןושאר קלח ...שטיװַאּב

 ,טלעגנכָאװ דניק ַא ןבעג לָאז ןעמ ;(א/ה

 ,הקדצ ןבעג טלעג ןַײז ןוֿפ לָאז רע ידכ

 -עגוצ ןָא טייהרעניילק ןוֿפ ךיז לָאז רע ןוא



 טלעגנכָאװ

 רעד ,רעגנוא השנמ) הקדצ ןבעג וצ ןעניֹווװ

 .(12 ,1957 ,1 'גיוא ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט

 ,490 'מונ ,ב/509 ,ווָאקשטוטס
2121} 

 זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ :דחוש ,* טלעגנכָאװ

 -גַײא ןענַײז הריד ןַײז ןוֿפ טנַאװ רעדעי ןיא

 ײלרעלַא ןוא תורוחס ענהֿפירט טרעיומעג

 זַא ,ןגָאז וצ קירעביא זיא'ס .ןדנַאבַארטנָאק

 -נכָאוװ טלָאצעג ,רַאבַאכ ןבעגעג טָאה רע

 ןיב סַאג ןיא קינשזַארטס םעד ןוֿפ רעטלעג

 ערעכעה ךָאנ ןוא לקריצ ןוֿפ רַאסימָאק םעד

 ס'נטַאט ןַײמ ,סיװעשַאב קחצי) םיא ןוֿפ

 ,1956--ז"ישת ,קרָאיוינ ,בוטש ןיד-תיב

 עפורג ַא ןַארַאֿפ זיא עיװַאּפ ףיוא ;(2

 עקיטרָאד יד ןוֿפ ןעמוקַאב סָאװ ,ןטסירעֿפַא

 -עֿפַא יד ...טלעגנכָאװ רעלדנעה-עטולַאװ

 עכלעוו ,ןשטַײד טימ םיֿפּתוש ןענַײז ןטסיר

 סָאװ ,יד ןוֿפ טלעג סָאד ןענָאמ ןעמוק

 -גיר לאונמע) סע ןלָאצ ןוֿפ ּפָא ךיז ןטלַאה

 ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןוֿפ ןציטַאנ ,םולבלעג

 .(185 ,1952 ,עשרַאװ
2131} 

 ונייה ,(: רעכָאװ :ללכ ךרדב): טלעגרעכַאװ

 -ָאוו טלָאצ ןעמ ::טלעגנכָאװ- טימ ךה

 .../ ,טלעֿפ עדָאמ ןיק ןוא / טלענרעכ

 טדַײנש טווּורפ ןוא / ;ףױרַא קר טקוק ןעמ

 סרעטָאֿפ םעד ןטרָאד טֿפירט / ,ףיוא סע

 -וינ ,רעזנוצ םוקילא ןופ רעדעיל) טולב

 ,ןעטסַארטנָאק ידע ,א/201 ,|1928) ,קרָאי

3 1886). 

 / ןרָאבַאנ יד ןוֿפ ןטלעג עלַאא : רעגײטשַא טָא 1
 תורדס יד ךָאנ רעכַָאװ רימ טלָאצ ןעמ סָאװ
 ענשטעװס ןוֿפ ןגָאלַאנ עלַא ןוֿפ / ,חול ןוֿפ

 "חוטב רֶעצנַאג רעד ,קידצ רעד ךיא ןיב / ,ןרָאבס
 ןעז םירוקמ ערעדנַא ;3 ,א/208 ,טרַאד ,רעזנוצ)
 ןיא ךיוא .(סעברַא רעטריטיצ ןביוא סנוס ןיא
 .רעכָאװ רָאנ טכַארבעג טרעװ עיֿפַארגָאקיסקעל רעד
 .ב/ 266 ,קבא 1189 ,רוקָאנױו ;א/ 200 ,יװַאקרַאה
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 ַא (:רעכָאװ :ללכ ךרדב) : טלעגרעכָאװ

 עמערָא יד ןגעוו :+ טלעגכָאװ +- וצ םינָאניס

 ןלָאז עלַא זַא ,טריֿפעגנַײא ךיא בָאה רעדניק

 ,הרות-דומלת ַא ףיױא טלעגרעכָאוו ןלָאצ

 ןענעק רעדניק עמערָא יד רַאֿפ לָאז ןעמ זַא

 טלעגרעכָאװ == 87 -;

 רדח רעדנוזַאב ןייק ...דמלמ ןטוג ַא ןבָאה

 רסיא לארשי) ןַײז טינ לָאז עמערָא רַאֿפ

 ,קרָאיײוינ ,ןעּבעל רהָאי גיצכעז ,שטיװָאצַאק

4, 171). 

 םגה ,טנעצָארּפ וצ ףדרנ םש א יװ "רעכָאװ; 1
 .שטַײטסױא רעקידרעטעּפש א זיא ,טײרּפשרַאֿפ רעייז
 -ונעגנָא רעמ ןוא רעטלע ךס א זיא ןײלַא טרָאװ סָאד
 ךות ןיא זיא טשּפ רעד ."טלעגרעכָאװ, רעדייא ןעמ
 טכא עלַא ןעגנולָאצ רעבלעז רעד לָאמ עלַא

 טימ ןימרעט א ןרָאװעג זיא ?רעכָאװ, רעבָא ,גָאט
 :יװ ,ןשטַײטסיױא ענעדײשרַאֿפ

 המכ ןוקית תושעל ייביוחמ הלהק לכ :רעַײטש (א

 םיאמשהו ,יחמ לכמו האמ לכמ םוכס ןתיל
 ...רטסירב ומשריו אוהה ןוקיתה פ"ע וכירעי
 ימד) ר"יכאװ תובגל םלצא גוהנהש הלהקה התואו
 דעו סקנפ וא הניזמה סקנפ) כ"ג ומשרי (עובש

 ,ה"פרת ,ןילרעב ,אטיל תנידמב תוישארה תולהקה
 ;(נשת ,ט"לת דעו תונקת ,7

 ןדזחא לכ = } א"כ :הרֿבח ַא ןיא לָאצּפָא (ב
 פ"ג השלש ריכאװ ןתיל ביוחמ הרבחה ישנאמ
 רחבומה ןמ הוצמו עובש לכב ןןילופ שורג =ן

 קלסל בויחה אוה פ"כעו ,עובשב עובש ידימ קלסל
 החמש) ושדחב שדח ידימ פ"כע ,ל"גה ר"יכאווה
 ,יעיבר ךרכ ,לארשיב ךונחה תודלותל תורוקמ ,ףסא

 'א 'ג םויל רוא ;(ו ,זלק ,ונק ,ג"שת ,םילשורי
 הלע = } ק"חה 'א ב"ע ן"ייזפקת ןושחרמ ח"רד
 ךותל לבקתנו ןהשיזק הרבחה יפולא םכסומב
 ברהב לאפר ה"ומ דיגנה ךרבאה 'פומה הרבחה
 ףלאו באז 'ר ברה ונוומ == } ר"ח ו"ורהומ
 תימלוע ןתיל ביוחמו ,לגס יימב םיײח ן'ר ןתח
 ,חלק ,אסק ,טרָאד) עובש לכל פ"ג השמח רעכאװ

 הרֿבה רעד ןוֿפ} רענייא זַא ,עציטש ךיוא ;(ב
 ןעמ ףרַאד ,קנארק טרעװ ןענליװ ןיא סערַאסָאלש
 רע ביוא : רעכָאװ יד ןוֿפ טלָאצעג ןַײז ךָאנ ןבעג

 ןוא ,עציטש ןדליג 10 זיא ,ךָאװ א יפָאק 2 טלָאצ
 סקנפ ,יקסנול .ח) ןדליג 15 --- יּפָאק 3 בוא
 ןופ ןרָאי יד ןיא ענליװ ןופ עטכישעג רעד רַאפ

 ,1922--ג"פרת ,ענליוו ,עיצַאּפּוקֶא ןוא המחלמ

 רענליװ יד ןוֿפ ח"מג ןוֿפ סקנּפ םעד ןיא ;(,9
 ַײרד יד ןוֿפ זַא ...טלייצרעד טרעװ ...רעקורד
 ןייא טמיטשאב ןעװעג זיא רעכַאװ ךָאװ ַא סעקיּפָאק
 ןוא ..."רעקורדא זיולק ןוֿפ שמש ןרַאֿפ עקיּפָאק
 ;(טרָאד) ח"מג ןֿפױא סעקיּפָאק 2

 -נגעלעגנָאטלעג םוש ןײק : הקולח עשהֿבישי (ג

 ןוֿפ ןיטריװ רעד טימ טינ קינזיולק רעד טָאה ןטַײה
 ןיא ךָאװ עלַא טייג עטסָאבעלַאב יד .גנוניֹוװ ןַײז
 רעכַאװ ענַײז םיא רַאֿפ טמוקַאב ןוא הֿבישי רעד
 ,(1917 ,קרָאיינ} ,תומשנ עשידזוי ,ןיװטיל .א)
 'ר ןוא רענישזָאלָאװ עלעציא 'ר, ,אטיל ,3 יב

 טָאה ןישזָאלָאװ ןיא רָאנ טשינ ;(7 ,"בייל-שרעה
 יָאװ, ןֿפורעג טַײל-הֿבישי יד ןוֿפ "הקולח, יד ןעמ

 ןיא טרֿפב ,תוֿבישי ערעדנַא ןיא ךיוא רָאנ ,"רעכ
 ...םיחלושמ ףלעװצ טַאהעג טָאה הֿבישי יד : רימ
 ,הֿבישי יד ןטלאהוצסיוא טלעג ןבילקעג ןבָאה ייז

 -הֿבישי יד רעכַאװ ןלָאצ ךיוא ןוא ,רערַיֿפ עריא
 טול שדוח עלַא טלָאצעג ןעמ טָאה רעכַאװ ;טַײל



 טלעגלוולָאװ

 רעד ןענַאװ ןוֿפ טָאטש יד סָאװ ,טלעג עמוס רעד
 רעד ...טקישעגנַײרַא טָאה ןעמוקעג זיא רוחב
 ןבלַאהטרעדנַא ןוֿפ ןבױהעגנָא ךיז טָאה רעכַאװ

 לבור ףניֿפ ןוא ריֿפ ןיב ןגַײטשֿפױרַא ןוא לבור

 דימתמ א ןעװעג זיא רוחב רעד ןעװ ...שדוח ַא
 ןגָארקעג רֶע טָאה ,תוכז רעדנא ןא טאהעג רעדָא
 טָאה טָאטש ןַײז ןעװ וליפַא ,רעכַאװ ןסיורג ַא
 ,תונורכז ,קינלָאר ףסוי) קינײװ טכַארבעגנַײרַא
 וצ ןֿפורעג רע טָאה םדוק ;(74 41954 .קרָאיוינו
 ,רעכָאװ ןלָאצ טגעלֿפ רע ןכלעװ ,שורּפ םעד ךיז

 א ןעקצַאצסיוא סעּפע םיא לָאז רע ,ןטעבעג םיא ןוא
 שטַײטײרֿבע בלַאה ,ןקַאנק לָאז סע זַא ,עלהעדומ

 עטלמַאזעג ,ןעזיר םהרבא) שדוק-ןושל בלַאה ןוא

 ;(194 193 ,װ 'ב ,1933 ,קרָאיוינ ,ןטפירש

 ןזח רעד טָאה תוריכׂש ןיײק : תוריכׂש םוקמב (ד

 ןבָאה הנויח רעײז ,טלָאצעג טינ םיררושמ ענַײז
 -רַאֿפ א טימ קיטַײרֿפ ןדעי ןייג ןוֿפ ןגיוצעג יײז
 רעזַײה יד רעביא סרעכַאװ ךָאנ עקשוּפ רעטלגיז
 ,קרָאיוװינ ,ןּבעל םיררושמ ןופ ,טרַאּבלעג לכימ)

 רעד טימ רעזַײה יד רעביא ןייג ןוֿפ ;(7 ,2
 רַאֿפ סרעכַאװ יד ךָאנ ֿבוט-םויֿברע ןדעי עקשוּפ
 ,טרַאד) "רשעתנא טושּפ ײז ןרעװ םיררושמ יד
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 ןטיײװצ םעד ָאד ןיוש רע זיא טציא : תוריכׂש (ה
 טינ החּפשמ ןַײז ץלַא ךָאנ ןעק רע ןוא ןמז

 טינ ןלָאצ םיּתבילעב יד לַײװ ,ןעגנערבּפָארַא

 ןעמ טלָאװ תמאה יֿפל ...רעכַאװ ןטגָאזעגוצ םעד

 זַא רָאנ ...הֿבישישאר ןטירד א ךָאנ טֿפרַאדַאב
 ייװצ יד רַאֿפ רעכָאװ ןייק טינ טלָאצ קינעקלַאװ
 ַא רַאֿפ ןלָאצ ךָאנ לטעטש טעװ ,תוֿבישיישאר

 ןעמוק ןגרָאמ רע טעװ ןכ יּפלע ףֵא ...? ןטירד
 םעד ןבױהֿפױא םעד ךרוד ליװ רע ...הֿבישי ןיא

 יז ,םיּתבילעב יד ַײב הֿבישי

 ןלָאצ ןוא הרוּת-נב יד ןַײז דבכמ רעמ ןלָאז

 תוֿבישיישאר יד רַאֿפ רעכָאװ םעד רעכעלטקניּפ
 ןעגרַאמ גָאט רעד ,"הבישי יד, ,עדַארג םייח)

 ;(1957 ,22 'װָאנ ,לַאנרושז

 ךעבענ זיא טיונ יד יװ ױזַא : סנטייװצ : הכימּת (ו

 סָאװ ,רעניק טשינ טסײװ ךיוא .../ סיורג רעיײז
 ןלָאצ רעדעי לָאז / -- ןגרָאמ םיא ףיוא טרַאװ סע
 -טינ רעד ןגרָאב ןענעק לָא'ס ידכ ,סעכַאװ

 טיונ יד םיא טקירד'ס ןעװ ,רעדורב רעקיטּפרעדַאב
 ;(16 ,1937/8 ,עשרַאװ ,םייה ןַײמ ,רערעל לאיחי)

 ןײג טשינ ןיוש ןעק סָאװ ,רֿבח רערעטלע ןַא

 םעד ןוא ןטלַאהסיוא ךיוא ןעמ זומ ...ןטעברַא

 ךָאד ןעמ ףראד "סעכַאװ, סעטָאלז רָאּפ יד ֿבר
 -סָאנעוב ,עשראװ-שידיי ,ןײשנָאז השמ) ןבעג ךיוא
 ("סעכָאװ 194 : ךיוא ;186 ,ד"ישת .,סערַײא

 -סיוא ןשיֿפיצעּפס א ןזַײװ םירוקמ ייװצ עטצעל יד
 ןלױּפ ןיא ןטנגעג עסיװעג ןיא טרָאװ םענוֿפ דייר
 .ב/548 ,יװַאקרַאה

 רעד ןוֿפ ןעזנָא
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 -בלַאה=- ומכ ,לחה ליב ,טלעגלװלָאװ

 רָאי ַא טסליװ וד ליֿפיױװ ,רימ גָאז :טלעג

 םעד ףיוא ךיז טָאה ץירּפ רעד .תוריכׂש

 רעד זַא ןעועג טָאה רע ןעד ,טרעדנּוװרַאֿפ

 טלעגשַאװ = 88 =

 טָאה .העד ןַײז ןיא קרַאטש ױזַא זיא דַיי

 יז לעװ ךיא ,טוג :טגָאזעג ץירּפ רעד םיא

 -לוולָאוװו רַאֿפ ןעגנידרַאֿפ ריד ןעמשטערק יִדָו

 טצעי וטסָאה רעמָאט ,טסליװ וד יװ ,טלעג

 ןוא עטַאד ַא ןלָאצַאב וצ טלעג ןייק טשינ

 סעלַא סָאד ריד ךיא לעװ ,ןֿפנָארב ןֿפױק וצ

 -ַאב ןַײװכעלסיב רימ טסעװ וד ןוא ,ןעַײל

 ,עשרַאװ ,לארׂשי תלודג) רָאי ןרעביא ןלָאצ

 .(38 ,ז"ּפרת
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 רַאֿפ רעריֿפרעסַאװ םעד ןיול ,טלעגרעסַאװ

 ןיא סַאֿפטנַאה רעד רַאֿפ רעסַאװ ןלעטשוצ

 שדוח ,תואצוה ןוֿפ עיציזָאּפ רעד ןיא :לוש

 ראפ םג :טנכײצרַאֿפ טרעװ ,א"רּת ירשּת

 דלעגקעוו+- הנייהד רהיבג ןייז שרה ןמלז

 רהיבג ערעדנא ךיוא דנוא דלעג רעססאוו

 ,17 יצקעלָאק ןיועל ,ץטינערד סקפ)

 ךיוא ױזַא ןוא ,ר"ּת רַאֿפ ךָאנ ,רעִירֿפ .(א4

 רובע, סקנּפ ןיא טייטש (ך"רּת ךל) רעטעּפש

 .(ב/145 ,ב/2 ,טרָאד) "רויכל םימ
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 :רמוש-ןקנַארק ַא רכׂש ,טלעגרעטרַאװ

 ו"ח םאב ...ו"צי שדקה ישנא לש תגהנה

 רב| מ"ב שופיע הזיא 'יהי ןםולשו סחן

 דחא לע ו"צי 'יאבגה ווציו תיב הזיאב ןןנימ

 לכ םדוק יזא תיבה ותואל ךליל תחא וא

 מ"ב הלוחה ותוא לש תיבה לעב ןתי רבד

 לכ תונוזמ םג ריטרוו ותואל ןםיבץוהז 'ל

 לביק םאו ...תיבב רוגס היהיש ןמז

 ךרוצה ןמ 'יהיו תחא םעפ יוהז 'ל ריטרווה

 ו"ח שופיע תמחמ רחא תיבל ךליל דוע

 'והז 'ל דוע ול ןתיל ךרוצה ןמ וניא זאו

 ןתילו 'והז ינש ול ןתילו ךליל ביוחמ קר

 לכ י'והז 'ה כ"ג טלעגנ רטמרוו רכש ול

 ותרובק דעב ןתי רטפנ היהי ו"ח םאו עובש

 םיקיתע םירבד; ,ןייטשטעוו .ה .פ) !והז ינש

 -ארק ,לוּכשאה ..."אקארקב להקה יסקנפמ

 עזשידִיי ;'ו 'יס ,166 ,'א הנש ,ח"נרת ,אק

 .(12 ,אצוו 'ב ,1957 ינוי ,קרָאי-וינ ,ךַארּפש
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 .טלעגששעוו+- סָאװ עבלעז סָאד ,טלשגשַאװ

 לָאמַא ךיז טניֿפעג סקנּפ ןקידרעטַײװ ןיא



 טלעגטיזיוו

 טעמּכ טשרקיערעד רעבָא ,טלעגשעוו+- ךיוא

 סעיציזָאּפ ךס ַא ןיא ,טלעגשַאוו סיואכרוד

 :יװ ,ד"לרת--ט"ירת ןרָאי יד ןשיװצ

 טלעגשאװ : רעדָא ,"ךוטשיטמ טלעגשַאוװ;

 קדב הרבחד סקנּפ) ןםיגןפ"ג רכיטשיטמ

 ,ב/98 ,285 עיצקעלָאק-ןיוועל ,אנּפמעק ,תיבה

 .ווזַאא (ג"כרת ,א/102 ןוא ,ט"ירת
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 -עמ רַאֿפ רָאטקָאד םעד רכׂש ,טלעגטיזיוו

 ףעז ריא טלָאז :גנולדנַאהַאב רעשיניציד

 ןיא טכַאמ רע סעליװַארּפ עַײנ רַאֿפ סָאװ

 טניֿפעג עליװַארּפ עטשרע יד ;ןיצידעמ רעד

 -םיזיוו לברעק ַא ןוֿפ רעקינייו זַא :רע

 ,שטַאגולד ינָאמ) ןעמענ טינ ןעמ רָאט טלעג

 .(35 ,א"מרת ,עשרַאװ ,הרֹוסמ טלעוו איד
 ן2191

 : טלעג-םימותי+- טימ ךה ונייה ,טלעגנזַײװ

 טגאז ,סיורעה טסבלעז ךייא ערעדרָאֿפ ךיא

 טלאוועג ךיא עבאה םעוװ ,ךימ רעדיװ ןא

 םהאנ םעװ ןָאֿפ ,טגידיילעב ןעו ? ןאהטעג

 -יוא איד ןעבלאהטענייז דנוא עקנעשעג ךיא

 סעלעיֿפ ...?ןהאטעגוצ עטכירעג םיא ןעג

 -האװרעֿפ רוצ רימ עדרואוו דלעגנעזיאוו

 סע עטנידנעה ךיא ,טללעטשעגמייהנא גנור

 -נימ ןעד ענהָא גיטלעֿפגרָאז ןעזיאוו ןעד

 האווצ בתכמ) ןייא רעדעיוו ךורבבא ןעטסעד

 קתענו ...רענעיו ןועמש ...ברה דובכמ

 ןמלז המלש ודכנ יתאמ יזנכשא תפשל םג

 יד ;14 ,רָאי ןוא טרָאקורד טלעֿפ ,רעיירב

 רעד ,ז"כרת ןושחרמ יז טריטַאד זיא האווצ

 .(א"לרת ,טבש ז"כ ןרָאװעג רטֿפנ זיא רבחמ

 ,יתקשע ימ תא יב ונע :טייטש רוקמ ןיא

 ןמ יניע םילעאו רפכ יתחקל ימ דימו

 ויה םימותי תועמ הברה ,המודכו טפשמה

 םימותיהל תועמה תא יתרסמו ,ידי תחת

 י'לת תחא הטורפ ףא ןועריג םוש ילב

 .4) (ךרבתי לאל הדותו
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 -רעבליז+- רַאֿפ םינָאניס ַא ,טלעגסַײװ

 ןענרעל טינ ליו םלוע רעד ןוא :טלעג

 ,םיניד יד וליֿפַא טינ ךיוא .ךורע-ןחלש םעד

 ןוא .ארוהנ רדס ןיא רוציקב ןעייטש סָאװ

 טלעגרעטכעוו

 ךס ַא ףיוא ןעניימ ןוא תבש ללחמ ןענַײז

 ,ןעניימ ייז ונַײה .רּתיה ַא זיא סע זַא ,ןכַאז

 רערעדנַא ןַא ךרוד ןעמענ טלעג געמ ןעמ זַא

 סָאד לָאז רע ,לרע ןַא וצ ןגָאז רעדָא ךַאז

 ןגָאז טלעגסַײװו ףיוא טרֿפבו .ןעמענ טלעג

 שבייל) רּתיה ַא סיוװעג זיא סע זַא ,יײז

 -ָאנרעשט ,םיבוט םיגהנמו םיניד ,ןַאמחּול

 ןושל םעד ןיא ;א/כ ,1864--ה"כרת ,ץיוו

 ןיא רעִירֿפ טרָאד טקורדעג ,רוקמ ןקידשדוק

 ןמצעל רתיה םירומה, :טייטש ,רָאי ןבלעז

 וקליח אל ל"זחו ...בהזו ףסכ תועמ לטלטל

 םעד טָאה ןעמ ;(ב/ט"י ,"תשוחנל ףסכ ןיב

 ןֿפױא ןוא טעקשטנָארּפשעגּפָא לטרַאגַײב

 -נוה ריֿפ ,טלייצעגרעביא טלעג סָאד שיט

 -דנער עטיור קיצרעֿפ ןוא סקעז טימ טרעד

 ,סעיצַאנגיסַא לבור טרעדנוה סקעז ןוא ךעל

 סָאד ...ןדליג טרעדנוה ַא טלעגסַײוו ץוחַא

 ןיא ןיניּפ ןבעגעג ןילַא רע טָאה עקירעביא

 -גיסַא יד טימ ךעלדנער יד ןַײרַא טנעה יד

 -קַא לארׂשי) טלעג עסַײוו סָאד ןוא סעיצַאנ

 --139 ,גיצּפייל ,לכיטנירעטש סָאד ,דלעֿפנעס

 טכַאמעג ןָארַאב רעד טָאה לָאמ ןייא ;40

 ןיא טסעג ןרָאֿפעגנָא ןענַײז סע .לַאב. ַא

 ןרַאֿפ ...טלעו רעצנַאג רעד ןוֿפ ןטערַאק

 ןעמ טָאה טסעג יד טימ ךיז ןענעגעזעג

 יד ןוא ןדִיי םלוע ןצנַאג םעד ןזָאלעגנַײרַא

 עכעלטסירק עשלטעטש יד) סענַאשטשעימ

 קיזמ יד טסייה ןָארַאב רעד .(רעניֹוװנַײא

 גנורעקלעֿפַאב יד רעהכַאנ ,רעִירֿפ ףיוא ןייג

 -ַײז טסעג יד טימ ןָארַאב רעד .דָארַאק ןיא

 .טלעגסַײװ ןֿפרַאװ ןוא ןָאקלַאב ןֿפױא ןענ

 דָאדולבַאז ,יקצושטעינג רעטלַא) טּפַאכ ןעמ

 .(א/160 ,1925 ,קרָאי-וינ ,סקנּפ רעוו

11} 

 רעדָא ןעױב רַאֿפ רעַײטש ַא ,טלעגנעװ

 דלעגנעוו אייצטילאפ :געוו ַא ןטכיררַאֿפ

 עיצקעלָאק-ןיוועל ,ץטינזערד סקנפ) טלָאצעג

 ,(ט"כרּת ירשּת ,א/171 7
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 -רַאו+- סָאװ עבלעז סָאד ,טלעגרעטכעוו

 ןיא ךיז טניֿפעג ןימרעט רעד .טלעגרעט

 יז ףיוא ,סַאזלע ,ץלוז ,ארבח-רעבייוו סקנּפ



 טלעגקעוו

 .יףעבעגסיוא טלעג רעטכאוו ריפ, 3
 ן2231

 רעּפַאלקלוש םעד ןַײז ֿביטמ ,טלעגקעוו

 ;תוחילס וצ ,ארובה-תדוֿבע וצ ןקעװ פ

 דלעגקעוו םיאבגה ןמ עיגמ ינש שמשל

 ,ץטינזערד סקנפ) ןםיבוקהז ויו תוחילסל

 ןמלזל ;(ר"ת רַאֿפ ,ב/2 ,17 עיצקעלָאק-ןיוועל

 ;(ה"רּת ירשּת ,א/54) דלעגקעוו רובע שרה

 ,ב/145) תוחילסל דלעגקעוו ינש שמשל
 1224 .(ך"רת

 *לוש זיא ןעמ סָאװ עמוס יד ,טלעגלפקעוו
 ּפש ,(13) 6 ,יקצולס .לסקעוו ַא ףױא קיד

 ,18--17 'מונ ,טרָאד ךיוא ןעז .87 'מונ 1

 2251 ,59 יּפש

 ענַײז טברעוו ערה-רצי רעד : טלעגברעוו

 -ברעוו גנַאֿפנָא ןַא ךיוא ייז טיג ןוא טַײל

 ,י-.ע) טייקסיז טימ ייז טריֿפרַאֿפ ,טלעג

 "מעל ,ינעה םירדעה לא רפס ,רעגניזעלש

 .(ןהנ| ,ט"כרת ,גרעב
2261} 

 :שעוו ןשַאװ רַאֿפ טלָאצעג ,טלענשעװ

 הרבח לש רעכיטשיט 'ב ןמ טלענ שעוו

 -ּפמעק ,תיבה קדב הרבחד סקנפ) ןםיגןפ"ג

 ;ת"רּת ,ב/88 ,285 עיצקעלָאק-ןיוועל ,אנ

 ןוא דיל ןוא תורצ ןיא טבעלעג בָאה'כ

 -סַאּפ ַא רַאֿפ לבור 40 ןלָאצ טזומעג בָאה

 +- סָאװ ענעגייא סָאד ,טלעגיטנוזעגיַײז

 ךיז זיא דייר סעמַאמ ןַײמ ךָאנ :טלעגצעל

 ןענַײז ןגרָאמ ףיוא ןוא ןעגנַאגעצ םלוע רעד

 םיֿבורק ערעדנַא ןוא סעמומ ,סרעטעֿפ עלַא

 ךס ַא טַאהעג בָאה ךיא ןוא ,ןרָאֿפעצ ךיז

 ןַײמ ,רָאטקעּפס יכדרמ) טלעג-?טנוזעג-ַײז;

 .(44 ,ןרָאי ןָאו עשרַאװ ,ןרָאירעדניק :ו ,ןבעל

2281} 

 -עקוויקשיב ןעז םוקמ הארמ ,טלעגטַײז

 {52281 ,טלעג

 ןוֿפ טצנימעג תועבטמ (א ,טלעגרעבליז
 ױוװ ןוא טרעוו עבטמ ַא יװ ֿבושח ,רעבליז
 רעכלעוו) רענייא זַא ,טרוּפה :ןכייצשיוט ַא

 ןוא ,תועמ ,טלעגרעּפוק+- ינש-רׂשעמ טָאה

 טלעגרעבליז = 00 =

 ןיא ,טלַאק ןוא רעטצניֿפ ,עלעביטש ענדוק

 ןסע גָאט ןיא לָאמ ןייא ןוא ,טָאטש קע

 ,טכיל ,ערעשטעוו ןוא קיטשירֿפ זיא ּוװ ןוא

 1 ןטייקיניילק ערעדנַא ןוא טלעגשעוו ,ןוטיט
 -ליוו ,רעגניטע המלש ריד ןופ םיבתּכ עלַא)

 קיוחהש דחאב הלאש ;(573 ,וװ ,1925 ,ענ

 םינהכה ידי תציחר תעשב ונייה ןהכל ומצע

 ךיד טסעוו אוד ל"הזב ול רמא רבעה ט"ויב

 ןהכ א יקאט ןיב ךיא בישהו ןישאוו ךיוא

 דלעג שעוו ןייק ןילהאצ טשינ ליוװ ךיא ראנ

 -רעבלַאהו םייח ן'רל} ...םייח ירבד תיוש)

 ,ר"ח ,ה"לרת ,ֿבוֿבל ,זנאצ 'קד ברה ןםַאטש

 יז ןבָאה תושיגנ גרַאק ;(ט ןמיס ,ז"עהא

 טוה יד ןעמ טסַײר גרַאק ;להק ןיא טנַײה

 ענשטיוס :םיתב-ילעב עניימעג יד ןֿפ

 -ָאפ=- ,טלעגלעציה+- ,ןטלעגטכיל} רָאבז

 עקצעה ,טלעג-ץרחי-לב+- ,טלעג ענרַאשז

 -ּפַאצ+- ,טלעג-ֿבוריע+- ,טלעג-םירמשהמ+-

 טצעי ךָאנ ָאד ייז ךיא ףרַאד ,המודכו טלעג

 רעד ןוֿפ השיגנ עַײנ ַא רָאג ןַײז ףיסומ

 -ולד ינאמ) טלעגשעוו ענווָאכוד :לדָאנ

 ,א"מרת ,עשרַאװ ,הרֹוסמ טלעוו איד ,שטַאג

 ,שעוו ןייק טינ טָאה ןעמ זַא .(2

 .א) ןלָאצ וצ טלעגשעוו ןעמ טרָאּפשרַאֿפ

 .א/212 ,יװַאקרַאה ;(94 ,ןייטשנרעב

;,1 

 זיא סע ןוא םילשורי ןייק ןריֿפ סע ליװ

 טלעגרעּפוק+- ליֿפ ױזַא ןריֿפ וצ רעווש םיא

 תיב יד ןגָאז ...ןשיוטסיױא לי (רע ןוא

 עלס ןצנַאג ַא ןעמענ געמ רע זַא ,יאמש

 ןַא ןגָאז ללה תיב יד ןוא ,תועמ יד רַאֿפ

 ,טלעגרעבליז (עלס ןבלַאה ַא) לקש ַא רָאנ

 תועמ (עלס ןבלַאה ַא) לקש ַא רַאֿפ ןוא

 הנשמ רעד ןוֿפ לקש רעד ...(טלעגרעּפוק)+-

 רענעלק ףיוא ןרעו טשיוטעג טנעקעג טָאה

 "רנידא ייוצ ףיוא ,ונייהד ,טלעגרעבליז

 שינײטַאל-שיכירג ַא זיא "רניד, טרָאװ סָאד)

 ,רעבירעד ןעעז רימ .("סוירַאנעד; טרָאװ

 יווצ ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא ?עלס, רעד זַא

 ןענַאטשַאב זיא "לקשא רעדעי ןוא ,םילקש



 טלעגרעבליז

 ץלַא זיא סָאד ."םירניד, ענרעבליז ייווצ ןוֿפ

 ןוֿפ שידִיי ,תוינשמ) .טלעגרעבליז ןעוועג

 רדס ,ה"שת ,לַאערטנָאמ ,ַאקשורטעיּפ החמׂש

 ,תועמה לכ ;(ח ,'ב קרּפ ,ינש רׂשעמ ,םיערז

 ןענַײז ,טניֿפעג ןעמ עכלעוו ,רעטלעג עלַא

 ןעמ ףרַאד ,טלעג טניֿפעג ןעמ ביוא .ןילוח

 -ינש-רׂשעמ+- סע זיא רעמָאט ןרעלק טינ

 ןוֿפ טלעג סלַא ןצונרַאֿפ סע געמ ןעמ ;טלעג

 -עג םעד ןיא) וליֿפַא ,רניד וליֿפַא ....ןילוח

 רענעדלָאג ַא ןעװעג זיא (טלעג םענענוֿפ

 ןטימ ןוא טלעגרעבליז ןטימ ןעמַאזוצ רניד

 זַא ןענימ ךָאד ןעק ןעמ .טלעגרעּפוק+-

 וצ רעגיטש רעד טינ ךָאד זיא סע לַײװ

 ןוא טלענרעבליז טימ דלָאג ןעמַאזוצ ןגייל

 סָאד זַא ,ןַײז רעבירעד ןעק ,טלעגרעּפוק+-

 טגעלֿפ ןעמ סָאװ ,טלעג-ינש-רׂשעמ+- זיא

 ;רעּפוק ןוא רעבליז ןוא דלָאג ןיא ןטלַאה ָאי

 לַאֿפ ַאזַא ןיא ךיוא ןעמ ףרַאד ןגעװטסעדנוֿפ

 ןדימלץת ;('ט ,ד קרּפ ,טרָאד) ןרעלק טינ

 ןוא הולמ ארמג יד ןָא טֿפור ןגרָאב טלעג ַײב

 .ױזַא סָאד זיא סָאװרַאֿפ ןיבץ'ר ...הול

 ַא רַאֿפ סָאװ ,ןגרָאב טלעג ַײב םורָאװ 'ת

 ַײס ,הול םעד טגרָאב הולמ רעד טלעג ןימ

 רעד געמ ,טלענרעבליז רעדָא ךעלדנער

 ,טלעג ינימ ערעדנַא הולמ םעד ןבעגּפָא הול

 ענעגייא סָאד טשינ ,טלעגנרעּפוק וליֿפַא

 -ָאװ ,םיא ןוֿפ ןעמונעג טָאה רע סָאװ ,טלעג

 טגרָאב סָאװ רעד ,הנּתנ האצוהל הולמ םור

 ןבעגוצסיוא טלעג סָאד רע טגרָאב ,טלעג

 ,םידמלמה יליבש ,םייח םהרבא ר"ב ןרהא)

 -ייז טָאה סָאד ;(ג/זי ,1865--ו"כרת ,עשרַאװ

 ןבָאה ייז ןוא ,םינלזג יד ןסָארדרַאֿפ רע

 -עצ ידּכ ,סעקלַאב ערעווש עסיורג טכַארבעג

 ןוֿפ ןדָאל םענרעזַײא םעד ייז טימ ןכערב

 -עגסיוא ןמחנ 'ר טָאה ןַאד .רעטצנעפ יד

 -ןמוזמ+- ייז טיג רע זַא ,טגָאזעג ןוא ןעירש

 ײז טָאה ןוא תועבטמ ענרעבליז ןיא טלעג

 סעטַארג ענרעזַײא יד ךרוד ןָאטעג ףרָאװ ַא

 -רעבליז טימ קַאז ןלוֿפ ַא רעטצנעֿפ יד ןוֿפ

 ןעוועג טרָאד ןענַײז דייר ענַײז טול .טלעג

 -שיוו .מ ר"ד) ןדליג עשילױוּפ טנזיוט ַײרד

 ,ןילרעב ,תונורכז סרעווָאכעלָאב רעב ,רעצינ

 טלעגציז 81 =

 -םיגורתא רעד ןוא ;(05 ,ג"פרת--2

 ןיא טקורעגנַײרַא רעגָאז םעד טָאה רעלדנעה

 טסייה סָאד .דלָאג ןיא רעלָאט ןַײנ טנַאה

 רע .טלעגרעבליז ןיילק טימ ןטַאקוד ייווצ

 רעד ןוא .טקישעג רעייז טכַאמעג סע טָאה

 רעמ ליֿפ ךָאנ ןעמונעגוצ סע טָאה רעגָאז

 רעד ,ןד"מא}) ןתונ רעד סלַא רעטקישעג

 :ךיוא ;238 ,1867--ח"כרת ,ענליוו ,לידנער

 -יירד לרודיס ַא ןוא טלעגרעבליז ןטימ 2

 סעיצַאנגיסַא עקידלבור-ףניֿפ ןוא עקידלבור

 ףסוי) רחסמ םעד ןבירטעג רעטַײװ רע טָאה

 -ייא-סָאנעוב ,סרעבעוו רעטּולַאב ,ינטורקַא

 .(7 ,ג"ישת ,סער

 ךָאנ ::טלעגניילק+- רַאֿפ םינָאניס ַא (ב

 ןירָאטעּפניק יד סױרַא זיא ...ןשטנעב םעד

 -עצ םוא טלעגרעבליז לקעז ַא טימ ןיילַא

 עלַא טנַאה רענעגייא ריא טימ הקדצ ןלייט

 ךָאנ ןרעדעי ןבעגעג טָאה ןוא טַײלעמערָא

 -ליוו ,רערָאנש רעד ,ןד"מא|) ךָאנ ךרע ןַײז

 טקנעשַאב רַאװצ געלֿפ ךיא ;(32 ,ו"כרת ,ענ

 ,דימא) טלעגרעבליז טימ ייז ןוֿפ ןרעװ

 ;(37 ,ו"לרת ,ענליוו ,ןיס עקשטַאדלָאס רעד

 ןיא קעלעדָאּפ םעד ןלעטשֿפױא ןַײמ וליֿפַא

 -רעבליז סרַאדנער ןכָאנ הרׂשע-הנומש ןטימ

 ַײברעד ןעקריה ןַײמ טימ ,ץנימ ןוא טלעג

 רעכיג ןַײרַא ףרַאװ : טסייה'ס ..."!ָאנ !ָאנ;

 סָאד ,יקצעניל לאוי-קחצי) קעלעדָאּפ ןיא

 ;205 ,יט"סרת ,ענליו ,לעגוי עשידיסח

 / ,אֿפוג ֿבוט-םוי רעד טמוק טשרע דניצַא

 ַא / ,רעטעֿפ ןכַײר ןטיירב ַא וצ ןכילגעג

 טמוק סָאװ / ,םיקו-יח ןטסָארּפ ןקיטומטוג

 / ,טסַאג וצ רָאי ןכרוד לָאמ ןייא רעטנורַא

 -רעבליז טימ סענעשעק עלוֿפ טלגנילק ןוא

 טָאה ,טינ לעטשנָא ןייק טכַאמ ןוא / ,טלעג

 ,רָאי עגנוי ,ץרַאװש .י .י) ןדַארַאּפ טנַײֿפ

 ףיוא ןעז .(138 ,1952 ,עקיסקעמ ,עמעָאּפ

 91 ,453 'מונ

 :לוש ןיא טָאטש ַא רַאֿפ סטלָאצעג ,טלעגציז

 ץיז ןטֿפױקעג םענייק רעד רעבמעמ רעדעי

 ןעגניד רָאי סעדעי זומ טָאה לוש רעד ןיא

 רעבָא רע ןעוו ,לוש רעד ןיא ץיז ןענייא

 טימ טסקעטעג רע דריו ָאז טגניד טכינ



 טלעג-לרוגב-הכז

 ןעשוטיטסנָאק) טלעגציז סלַא רַאלָאד 5

 -ןסמ ןילוּפ ישנא לארשי לכ עדניימעג רעד

 ,ם"רת תנש ,הדסיתנ ...קראיונ הפד .קלַאב

 !פָארּפ .(28 ,22 'טרַא ,54 ,1896 ,קרָאי-וינ

 ןיא ךיוא זַא ,ןזיוועגנָא רימ טָאה שיק .ג",י

 ןעמ טָאה םורַא הֿביֿבס רעד ןיא ןוא גָארּפ

 ,לוש ןיא טָאטש ַא רַאֿפ טלעגציז טצונעג
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 -ָאל- רַאֿפ םינָאניס ַא ,טלעג"לרונב"הכז

 יז ןוא טגנילק לטַײב רעד :טלעג-עירעט

 רעד !ןטסעטָארּפ ןטַײצ עטכעלש :ןגָאז

 !טלעג-לרוגב-הכז יאמלה ! רשּכ זיא ןשָארג

 'ב ,1925 ,ענליו ,קרעו עלַא ,ץרּפ .ל .,י

 .(134 ,יןעעדיא ןוא ןעקנַאדעג+
211 

 ןיא הכולמ רעד לָאצּפָא ןַא ,טלעגרענלעז

 ןטַאדלָאס ןריטרַאוװקוצנַײא רַאֿפ ה"י ןטוז

 ַא וצ ןרעהעג רַאֿפ לָאצּפָא ,טלענירֿבח

 רעד ןוֿפ ח"מג ןוֿפ סקנּכ רעד :הרֿבח

 רָאי ןוֿפ ...ענליו ןיא סערַאסָאלש הרֿבח

 הזב המדקה ןַא טימ ןָא ךיז טביוה ט"לרת

 יכ תאז תעדומ, :(שדוק-ןושל ןיא) ןושלה

 הרותה לע דמוע םלועה םירבד השלש לע

 רעבירעד .םידסח תולימג לעו הדובעה לעו

 ליצ ריא ןוא הרֿבח יד טעדנירגעג ייז ןבָאה

 טשרעוצ ,םידומע ַײרד יד ןַײז קזחמ וצ זיא

 לָאז םעד ףיוא ןוא ,זיולק ַא ןדנירג רעבָא

 ַא יפָאק ַײרד טלעגירֿבה ןלָאצ רערעדעי

 עטכישעג רעד רַאפ סקנּפ ,יקסנול .ח) *ךָאװ

 ןוא המחלמ ןופ ןרָאי יד ןיא ענליו ןופ

 סָאד ;(859 ,1922--ג"ּפרת ,ענליוו ,עיצַאּפוקָא

 רעטסבילַאב רעד ןרָאװעג ךיוא זיא לביטש

 ןבָאה עלַא .ץַאלּפ-סגנולמַאזרַאֿפ רעשלהק

 טרעַײטשעגַײב ןבָאה עלַא ,ןעיוב ןֿפלָאהעג סע

 ןוא תוילע יד ץוחַא ,טלַאהֿפיױא ןַײז רַאֿפ

 -עג ךיוא רערעדעי טָאה ,םידוביּכ ערעדנַא

 -ָאנ לשרעה) טלעג-רֿבח ןכעלשדוח טלָאצ

 ,1957 ,קרָאי-וינ ,ןרָאי עגנוי ענַײמ ןופ ,קַאװ
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 ַא ןיא לָאצּפָאדילגנימ ,:טלעגיהרֿבח

 טלעג-הרבח -- 002- =

 :ײמרַא רעשילױּפ רערעלוגער רעד ןֿפ

 תאצוהל םולכ ןתיל םיכירצ םניא םימותי

 יירבד תלוזו ,טלעג רינלעזו שמשו ןזחו בר

 םא יכ ןתי אל םוכסלו ,רבד לכל ונתי הלא

 תולהקה דעו סקנפ וא הנידמה סקנפ) 'יצחה

 ,ה"פרת ,ןילרעב ,אטיל תנידמב תוישארה

 ימד תויבג; הצק 'יס ןיא :וסק 'יס ,8

 ןעוועג ךיוא ןענַײז'ס ;(ח"פש רָאי ,"רינלעז

 םידדוש םינלזג רינלעז, ערעלוגער-טשינ

 י'יס ,41) "ה"רי ךלמ ליח םניאש םיזזובו

 :לָאמ ןייא ןזוּפ ןוֿפ תונקת יד ןיא ;(חצק

 ןוא "רינלעזל ונתאמ עויסו רזע םיריצפמו,

 באו זומתב ייהי 'יבגה ןמזו, :לָאמ טייווצ ַא

 "רנדלעזה תועמ תניתנ תמחמ הזו ח"פש

 עברא דעו סקנפ ןיא ;(ונק ןוא גפ ,תודועת)

 :טײטש 108 ,(ה"שת ,םילשורי) ,תוצרא

 1221 .ז"כת רָאי ,רינלעז תועמ

 ןַא ןעממָאנעג גנאֿפּפמע ןיא עטייה :הרֿבח

 ,אנפמעק ,םת יכלוה סקנפ) רעדלעג הרבח

 -דנוא ,240 עיצקעלָאק-ןיוועל ,ב"סרת--כ"רת

 דוד השמ ;(1862 ןוֿפ זיא עיציזָאּפ רעז

 דלעג הרבח חסּפ מ"ח ןאפ יקסראשנעט

 -נייא+- ןםיגּפ| םגּפ י"ח טסבענ תובדנ דנוא

 ..טלאצעב טכינ טאה טסער ךיוא ,דלעגפיוק

 דנוא דלעג הרבה יקסוואבַארג 'יעיש

 םגּפ ג"י ןיולה}} יווילה אביקע .,...תובדנ

 -טסא דיװַאד ,תובדנ טסבענ דלעג הרבח

 טלהאצעב דלעג הרבח םגּפ 'י יקסוואר

 אנפמעק ןיא ןהרֿבח-םיֿבצק} רעד ןוֿפ סקנּפ)

 ;א/36 ,221 עיצקעלָאק-ןיוועל ,ה"י ןט19 ןוֿפ

 טכַארבעג זיא טלעג-הרֿבה ןימרעט רעד

 רעביא ךיז טרזח רע ןוא 1875 רָאי ןרעטנוא

 ץרעמ 3 ןעד ;(לָאמ עכעלטע ךָאנ סקנּפ ןיא

 ןןרהא| ןרא תשא הלמילב ךיא עבאה 3

 -נעהעגנייא טלעג הרֿבח סאד עבאה לייוו

 -לע ,ץלוז ןיא ,ארבח רעבייו סקנּפ) טגיד

 סָאד ;(ץיזַאב ןטַאװירּפ ןיא .ב/56 .סַאז

 -עג זיא ןךעצ ןוֿפ} טלעג-הרֿבח ערעלוגער

 .רעטרע ענעדײשרַאֿפ ןיא ןדײשרַאֿפ ןעוו

 -נַײרַא רעטסַײמ רעד טגעלֿפ ךעלטנייוועג



 טלעג-הרבח

 רעד ןיא עבטמ עניילק ַא ךָאװ עלַא ןֿפרַאװ

 טֿפרַאדעג רע טָאה םעד ץוח ,עקשוּפכעצ

 ןדעי ןוֿפ קלח ןסיועג ַא ךעצ םעד ןלָאצ

 ,רעצינשיו .מ ר"ד) הסנכה רענייר ןדליג

 ןוא ןלױפ ןיא ןכעצ-הכָאלמ לעב עשידיי

 ,רע ;(16--15 ,ב"פרת ,ןילרעב ,עטיל ןיא

 ןלָאצ טלעֿפרַאֿפ טינ לָאמנייק טָאה ,לכורב

 ענַײז טזָאלרעד טינ ךיוא ןוא טלעג-הרבח

 -ַארג םייח) ןַײז תוכלמב דרומ ןלָאז רעדניק

 ,1955 ,קרָאיײוינ ,םיתבוש סעמַאמ רעד ,עד
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 סָאװ טלעג ,טלעג שהרֿבח ,? טלעג"הרֿבח

 -יטסניא ןַא ,טֿפַאשלעזעג ַא וצ טרעהעג

 איד ןוֿפ עניק :להקה ןובשח לע :עיצוט

 הרבח םעד ןוֿפ טביואלרע טזיא םיאבג

 רעד ענהא ןבעג וצ זױא סאוטע טלעג

 רעביוו עגיהעפמיטש ןענעד טייהרהעמ

 ,ב/1 .סַאזלע ,ץלוז ןיא ארבח-רעבייוו סקנפ)

 זױא יללא ןטרעװ ריה ;(ד"פקּת ,4 'טרא

 זיוא טלעג הרבח ןיֿפ תואבגה זאוו ,ןעבאג

 דנוא באג זיוא םכלעוו רדנוא ,יטרעוו ןיבעג

 -עג גונכער יזומ םישודח ויו יללא םהאנייא

 ;ה"פקת ,א/100 ,טרָאד) ןטרעװ ןטלאה

 -ילק ַא סעּפע סָאד זיא !דוֿבּכ רעד טנַײה

 -סיוא :תווצמ טימ ןעװעדנַאמָאק ?טַײקינ

 ןייטש תודימע טימ ,הלילג ,ההבגה ,ןעמענ

 ןַײז ןעק ןטימ ןיא !תוילע וצ ןֿפורֿפױא ---

 ךיז לָאז רע ,םענעי טשינ טניגרַאֿפ רענייא

 ,טסעומש רע ,טלעג-הרֿבח טימ ןענידַאב

 טֿפעשעג םעד ןוֿפ ןעק סע טניימ רע זַא

 ,ו"כרת ,רׂשבמ לוק) ןלַאֿפּפָארַא סעּפע ךָאנ

 םעד ןוֿפ קעװַא ןעיג ייז ;(09 ,5 'מונ

 -הרֿבח יד סעכלעוו ףיוא ּפיצנירּפ ןקילײה

 ךָאנ טײהכַײלג ,טעדנירגעג זיא השודק

 טימ ,תמ םעד רַאֿפ גנוטכַא ןוא טוט םעד

 ַא רַאֿפ טריֿפעגנַײא ןבָאה ייז סָאװ םעד

 רעד ןווֿפ} גנולמַאזרַאֿפ רעדעי ַײב הנקּת

 וצ טלעג-הרֿבח רַאֿפ תמ ןדעי ןוֿפ הרֿבח

 -סיוא ךיז ןבילַאב ךָאנ רעדיװ ןוא ןעקנירט

 תמ סָאד ןוָאל ןוא טלעג-הרוֿבק+- ןטיבוצ

 תונּכשמ םינּפ-לכ-לע טינ טיג ןעמ זיב ןגיל

 ,םיוברעדעצ .ַא) ןעגנַאלרַאֿפ ייז ליֿפױו ףיוא

 טלעג-התורבח = 83 ==

 ,עשרַאװ ,בושטידרעב ןופ עסינמייהיג איד

 טריֿפעגנַײא לָאמַא טָאה רעכַאמרעדעֿפ ;(49

 וצ טלעגנכָאװ+- ןביולק לָאז ןעמ ,הרֿבח ַא

 טָאה הרֿבח יד רָאנ ,רעבַײרש עשידִיי ןציטש

 זיא ןילַא רעכַאמרעדעֿפ זַא ,ןסעגרַאֿפ רָאג

 םיא ןבָאה ןוא רעבַײרש רעטסיוו ַא ךיוא

 טָאה יאדװַא ,טכַאמעג ריסַאק רַאֿפ ןיילַא

 סע זיב טציטשעג גנַאל ױזַא ןיילַא ךיז רע

 טלעג-הרֿבח ןוֿפ ןשָארג ַא ןבילבעג טינ זיא

 -ישז ,קינוּב לּכ רעד ,ילאוקחצה ןיצק ילע)

 ןעװעג ךיוא זיא סע ;(21 ,ו"לרת .,רימָאט

 טרינָאיצקנוֿפ טָאה סָאװ ,תוינשמ הרֿבח ַא

 ןעמַאװצ םויס רעד ...ןרָאי לסיב שּפיה ַא

 ,הדועס עסיורג ןייק טינ ,הדועס ַא טימ

 רעדָא הּכונח ןרעוו ןטלַאהעגּפָא טגעלֿפ

 רעד ןוֿפ ןטסָאק יד ...ֿבאב-רשע-השמח

 ַײרד יד ןוֿפ ןרעו טקעדעג טגעלֿפ הדועס

 -נַײא ןגעלֿפ רעדילגטימ עַײנ יד סָאװ ,לבור

 טינ זיא'ס ביוא ןוא .טלעג-הרֿבח ןלָאצ

 ןגעלֿפ -- רעדילגטימ עַײנ ךס ןייק ןעוועג

 ןוא ןגײלֿפױנוצ ךיז טַײל-הרֿבח עטלַא יד

 דָארָאה ,ןַאמלע .א) הדועס עכעלרָאי יד ןכַאמ

 -ורב ַא ןעוו ;(א/56 ,ט"שת ,קרָאי-וינ ,ץעד

 ץעשהרֿבה טמענרַאֿפ הרֿבח רעד ןוֿפ רעד

 עכַאזרוא ןייק ןָא טשינ טיג ןוא רעטלעג

 ןענוֿפעג טָאה הרֿבה יד ןוא טלעג יד ףיוא

 זיא ,רעדורב םעד ןכַײרטש וצ קיטיונ רַאֿפ

 רעד וצ טקיטכערַאב טשינ רעדורב רעד

 -נָאק) טשינ ךיוא עקרק ןייק וליֿפַא ,הרֿבח

 -רַאפ סגנוציטשרעטנוא רעד ןופ ןָאשוטיטס

 טעדנירגעג ,ענראשט ישנא םולש בהוא ןייא

 ,קרָאי-וינ} 1896 ,עט25 םעד רעבָאטקָא

 1 .(169 ,4 !טרַא ,11 ,9

 רוקמ רעשיערבעה רעד ,טלעג"התורֿפח

 ךיוא :טלעג-תוֿפתוש+- טניימ סע זַא ,טזַיו

 -התורֿבח ןוֿפ טבעג רע ןעװ רֿבח ןייא

 ןעד ענָא רעטלעטשאב ןײא רעדָא טלעג

 הֿבינג ןייא ךיוא טזיא סָאד ןסיוו תיבה לעב

 רפס רבחמה ...ברה טָאה ...םהרבא תיב)

 ..יקתענ ...רעדניק ענַײז טגָאזיג ןָא םדא ייח

 ,ב/דכ ,ב"כרת ,ןגרובסערּפ} ןיוו ,שטייד לע

 ,(טמ 'יס



 טלעג-רדח

 רַאֿפ טרָאװ שידִיי טלַא ןא זיא התורבח

 ,1876 ,ץישֿפיל .1 טלעג-הקזח רעטַײװ ןעז .תוֿפּתוש

 תוֿפּתיש ַײב ןוא גידתוֿפּתּוש ןעז גידָאתירֿבח : ב/8

 .ָאתירֿבח ןעז
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 ::טלעג יבר טימ ךה וניה ,טלעג"רדח

 -עדַיי סָאד ףרַאד הסנרּפ !לדנַאה !לדנַאה

 ןלָאצ טלעג-רדח ןוא ןסע זומ ןעמ ...על

 ,1903 ,גרוברעטעּפ ,ןעטֿפירש ,ץרּפ .ל .י)

 ריא טלייצרעד רעדַײנש רעד ןוא ;(69 ,וצ 'ט

 רָאג זיא רע זַא :ןרָאי עשרעדניק ענַײז ןוֿפ

 ןָא ןוא ןטַאט ַא ןָא ןבילבעג םותי ַא ירֿפ

 עמערָא יד זַא ןלציל אנמחר ,ןעמַאמ ַא

 -עג טשינ םיא ןבָאה סָאװ ,ענַײז םיֿבורק

 -רדח ןרַאֿפ ןלָאצ ןוא ןַײז סנרֿפמ טנעק

 רעדַײנש ַא ןוצ ןבעגעגּפָא םיא ןבָאה ,טלעג

 טזיא ָאזנעבע ;(80 ,ש 'ט ,טרָאד ,ץרּפ .ל .י)

 ןעמ טָאה טלעג-רדח דומילה רכׂש טימ סע

 ,טײרעגנַײא עסקַאט עטשרע יד ןיא ךיד

 ןטסעװ) טסריױו וד .ןָא ענרעג סע םענ

 ֿבאזןועמש) ןןענעק) ןעננאק ןלָאצַאב סע
 שטייד-שידיי ףיוא ךז ןמש רפס ,ןַאמלרעפ

 -ימעס ,רעננאמ דנוא ןעױרֿפ עדנעלהיֿפ ריֿפ

 א/255 ,גרעבנייטש לארׂשי .(ב/ל ,1922 ,אייה

 ןשיװצ "םלעג-רדח ,טלעגנרעלא טגנערב)

 ,(?טלעג-יבר; רַאֿפ ןשטַײט יד

 טלעג-רדח סָאװ ,סיוא טוַײװ ,רעטרע ןעװעג
 הֿפסוה ןַא רָאנ ,דומיל-רכׂש טשינ טניימעג טָאה
 :טנרעלעג ןבָאה רעדניק יד ּוװ ,אֿפוג רדח ןרַאֿפ
 ןַײרּפ ןטוג א ןעמונעג ןיוש טָאה ...יבר ןַײמ
 ץוחַא ןמז א לבור ףלעװצ ,דימלּת ןדעי ןרַאֿפ

 ןיא טמירַאב ןעװעג זיא רע .טלעגירדח לבור א

 ,סעדיײז םייח) דמלמ ןטוג א רַאֿפ קצולס ץנַאג

 ,(3 ,1958 ,16 לַײֿמ ,רענַאקירעמַא רעד
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 טכַאמעג ןרעוו סָאװ ןעגנולָאצ ,טלעג"שרדוח

 ןבעגנָא רָאנ ָאד ןלעװ רימ .ןכָאװ ריֿפ עלַא

 -וינ עסיוועג ןוא ןעגנודנעוװנָא ענעדײשרַאֿפ

 : ןימרעט ןייא ךוּת ןיא םעד ןוֿפ ןסנַא

 הקדצ יאבגל תושר ןכ ומכ :הקדצ (א

 הקדצל ותבצק ןתילמ ברסמה לכל זירכהל

 הקדצל ביײחש המו טלעג שדה ארקנה

 ןראש| תושר יתלב תווצמ הזיא הנקש תמחמ

 ,דלעפצייה סקנפ) ו"צי ד"ב באו 'יסנרפ

 רעד טרעוו ןעניז םעד ןיא :ב/א ,ג"ית טבש

 טלעג-שדוח -- 84-=

 ;(לָאמ רעמ סקנּפ ןיא טכַארבעג ןימרעט

 שדוח ידימ זד ונמכסה :לָאצּפָארֿבח (ב

 נוא יגאיה דמלמ רכילטיא זומ ושדחב

 שדוח ןרעציירק ,םימלצ יג = } צ"ג ידמערפ

 גאמ שמשהו .שמשהל ףכית ןיבעג טלעג

 דחא שדוח לע וליפא ןימענ ףיורד תונכשמ

 ןייז רסומ טלעג שכלאז 'נוא רתוי ש"כמו

 'אלכ וליפא ןשדוחה סנרפל = } ח"הפל

 םיאבגה ץוח ל"נכ ןיבעג זומ ןדחא לנַו

 ,"ןירהעמ תנידמב גרופשלקינ תונקת?)

 ,םייחהו הרותה ,ןנאמעדיג .מ רייד :ןיא ,ו"לת

 ןיא ךיוא ;'ז ייס ,2234 ,ג"ח ,ט"נרת ,עשראוו

 ;(א"נת רָאי ןוֿפ ד"כ ןוא ג"כ םינמיס יד

 ןתיל ביוחמ ןםימ יאׂשונ} הרובחהמ דחא לכ

 הרובחל רציירג אינ העברא שדוח לכב

 ןתיל בייוחמש המ ץוח ןםילוח רוקיב| ח"ב

 שדוח לכב רציירג איינ השש טלעג שדוח

 ר"ד) תוכרטצה לכ ןינמה גהנל ויהיש ידכ

 היהעו י'הורב ידוהי תוחלוח ?רבלנ .מ 1

 ,םילשורי ,ןישש ךרכ ,לארשיב תוהמאו

 ןוֿפ ןיטקנוּפ, יד ןוֿפ יא 'יס ,168 ,ו"טשת

 -רעסַאװע הרֿבה רעד ַײב םילוח רוקיב

 --ב"עקת דָארב ןיא טעדנירגעג ,"רעגערט

 םשנ תשמש ייאוװצ ןעללוז זיא ;(2

 ףעטרעװ טנענרע ןתונמאנ םישנ} םינמענ

 הרבח רעד רדוא ןוֿפ איז ןעוו ךיוא דנוא

 ףעגעג ןיהיאד ,ןטרעװ ןעטזימ ןמוניג

 שדוח דנוא ףיואקנייא ןוֿפ איז ןעללוז

 ארבח-רעבייו סקנּפ) ןייז טײרֿפעב רטלעג

 יד ןוֿפ 5 'טרַא ,ב/1 ,סַאזלע ,ץלוז ןיא

 -ָאד רעד זיא טלעג-שדוח .ד"פקּת ,תונקּת

 -עד :(סקנּפ ןצנַאג ןיא ןימרעט רעקידנרינימ

 -ידִיי עלַא ןיא ןטַײצ עטלַא ןוֿפ זיא רעביר

 ריא ןיא ,אשידק הרֿבח ַא סעדניימעג עש

 רעדעי ,טָאטש ןוֿפ טַײל עטסערג יד ןענַײז

 טלעג-שדוח רעדָא ךעלרעי סָאװטע טרעַײטש

 טיג רע סָאװ ץוח ,עסַאק-הרֿבח רעד ןיא

 -יִג איד ,םיוברעדעצ .ַא) ןבַײרשנַײא םַײב

 ,ל"רת ,עשרַאװ ,בוסששטידרעב ןוֿפ עסינמייה

 טָאה חניהשמ ,ץרוק ;48-4/ :ךױא 9

 זומ רע סָאװ ,רָאנ ךַאז ןייא .בַאשזד ןטוג ַא

 -ָאק םיּתב-ילעב יד וצ ןייג ןײלַא ךעבענ



 טלעג-שדוח

 -רוֿבעב , יד ןענָאמנַײא ,טסייה סָאד .ןטקעל

 סָאד ,טסייה סָאד .סויד יד טימ *סרדנש

 -םולש) םיּתב-ילעב יד ןוֿפ טלעג-שדוח

 'ב ,1925 ,קרָאי-וינ ,קרעװ עלַא ,םכילע

 ;(157 ,וװ ,"ס'נזח םעד יסייּפ לעטָאמ, ,אוש

 ּפעלש רעטסַײט ןיא שַאט רעקיטַײז ַא ןוֿפ

 ןוֿפ תולבק ,ךעלטעצ קַאּפ ַא סױרַא ךיא

 טָאה למוחנ 'ר ּוװ .,תורֿבח ענעדײשרַאֿפ

 רעד ,עדַארג םייח) טלעג-שדוח טלָאצעג

 ;(299 ,{19581 ,קרָאי-וינ ,ףיוה-לוש

 רעד טגָאז ,רָאטקָאד ַא ָאי :ןֿפױקרעטנוא (ג

 וטסָאה ןגעװטסעדנוֿפ רעבָא ,המוד-ךאלמ

 רעד טימ טלדנַאהעג טסָאה :טלדנַאהעג ךָאד

 -ער ערעַײט ןבירשעג טסָאה ןוא קייטּפַא

 -רעד ריד טָאה רעקייטּפַא רעד ןוא ,ןטּפעצ

 דָאלטָאג .ב .א) טלעג-שדוה טלָאצעג רַאֿפ

 ,װ 'ב ,1927 ,ענליו ,קרעװ עשידיי סרעב

 ַײס ,תבש עלַא רָאֿפ ןעמוק טרָאד 3
 ןגעלשעג עטסּוװַאב יד ,רעטניוװ ייס רעמוז

 ,עטסטלע ערעייז טימ תורֿבח-רעסייק יד ןוֿפ

 ןובשח ןֿפױא ןבעל עכלעוו ,?םירָאסיײקא יד

 ןענעֿבנג סָאװ ,רעדניק עשיטַאבעלַאב ןוֿפ

 ןוא ןרעטלע יד ַײב סיוא ןעטנַאמ רעדָא

 -יק יד טלעג-שדוח ,טלעגכָאװ+- ןלָאצ

 ןוא ןגָאלש טינ ןיילַא ייז ןלָאז ייז ,םירָאס

 -פלש ערעדנַא ןוֿפ ןצישַאב ןוא ןטיהרַאֿפ יז

 ,רעבשַאמ החפשמ יד ,רּתסנ רעד) רעג

 טָאה ןעצ רָאי ַא ;(4/ ,| ,1943 ,ןקרָאי-וינו

 ךָאנרעד .וויזירּפ ןוֿפ ןטלַאהַאבסיוא ךיז רע

 -רוא םעד ןלָאצ ןסערעד גנילצולּפ םיא טָאה

 רָאי ריֿפ ףיוא רע זיא ,טלעג-שדוח קינדַאי

 ,רעּפעינד מַאב ,ןָאסלעגרעב דוד) ןעניד קעװַא

 ;(193 ,| 'ב ,* 1947 ,עװקסָאמ

 ןיב ךיא ןעוו ,לָאמ ןייא : רכׂש-ריטרַאווק (ד

 -ַאב לטעניבַאק ןיא םיא וצ ןעגנַאגעגנַײרַא

 ןַײמ רַאֿפ טלענ-שדוח לבור ַײרד יד ןלָאצ

 -עג טשינ טרָאד זיא רענייק ןוא לרעמיצ

 סיורג טימ ןציז ןטעבעג ךימ רע טָאה ,ןעוו

 ,עשרַאװ ,קרעוו עלַא ,רָאטקעּפס .מ) ַײשּפָא

 ;(149 ,2 'ב ,ג"ערת

 -רַאֿפ ,ךיא ףרַאד טלעג סָאד :רַארָאנָאה (ה

 טלעג-דעומה-לוח

 רַאֿפ זיא'ס .לָאמַא טימ טשינ ,ךיז טייטש

 -גירּפ ַא ןעמעננָא טלָאז ריא זַא ,גונעג רימ

 -שדוח ןקיש רימ ןוא סולשַאב ןלעיּפיצ

 ןגעקַא ךיא ןעק ,טליו ריא בוא .טלעג

 וצ ךרעב ךַײא ןקיש סיוא-שדוח ןַײא-שדוח
 םוחנ ןוֿפ) טעברַא ןַײמ ןוֿפ ןגיובקורד ירד
 ,ינוי ןט4 ,ןילרעב טריטַאד ,ווירב ַא סֿפיטש
 םַײב טנעמַאטרַאּפעד-סגנויצרעד םוצ ,5
 טקורדעג ,קרָאי-וינ ןיא ?גניר-רעטעברַא;

 ,ו 'ב ,1927 ,ענליו ,רבע ןטנעָאנ ןוֿפ :ןיא
8); 

 ,ןטײצ ןעוועג רַאגָאז זיא'ס :החרט-רכׂש (
 הֿבישי רעד ןוֿפ עטמַאַאב ערענעלק ןעװ
 -הֿבישי ןוֿפ החרט-רכׂש ןגירק לָאמַא ןגעלֿפ

 רַאֿפ טלעג-שדוח ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא טַײל
 -ענּפָא ווירב יװ ,ןעגנונידַאב ענעדײשרַאֿפ
 ןיזָאלָאװ ןוֿפ ,ןילרב ריאמ ברה) ג"דא ןעמ
 ;21 ,1 'ב ,ג"צרת ,קרָאיײוינ ,םילשורי זיב
 ךַאז ןייק טָאה ןילַא ןהמלש :הכימּת (ז

 םיא ןבָאה םיּתב-ילעב ךס ַא ,טלעֿפעג טינ

 טָאה רע ןוא טלעג-שדוח טקישעגנַײרַא
 .ש) טֿפרַאדעג טָאה רע סָאװ טַאהעג ןיוש
 ,1887 ,סעדא ,ןעטַײצ ס'חישמ ,ןנאמרעקעב
 ,2 טלעגכָאװ ךיוא ןעז 3

 טלדנַאהרַאֿפ טָאה רודגיֿבא-ב :טלַאהעג (ח
 זיא רע .גרעבנייטש עשוהי רָאזנעצ ןטימ
 -יצכַא יד ַײב ,ןקז רעסיורג ַא ןעוועג ןיוש
 -עג ַא תמאב ןעװעג זיא רע .ןרָאי רעק
 הסנרּפ בילוצ רעבָא ,גָאלָאליֿפ ַא ,רעטנרעל
 ַא ןרירוזנעצ . .. רָאזנעצ ַא ןרָאװעג רע זיא
 .טעברַא ערעווש ַא ןעוועג ןיוש זיא גנוטַײצ
 ןיא רעייז טקיטיונעג ךיז טָאה רע רעבָא
 -ַאב םיא טָאה רודגיֿבא-ןב ןעוו ןוא ,טלעג
 ,טלעג-שדוח עמוס עקידנטַײדַאב ַא טמיטש
 ןויצ-ןב) שטנעמ רעדנַא ןַא ןרָאװעג רע זיא
 ,29 'גיוא ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט רעד ,ץּכ

 ,415 ,קרַאמ ;259 ,ץלוש ,(8/3 ,4
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 ןעמ סָאװ טלעג-ענעשעק ,טלעג"דעומה-לוח

 ,ֿבוט-םוי דוֿבכל רעדניק יד ןבעגעג טָאה

 רעדירב יד ןוֿפ טרָאװ סָאד טרעהעג הּפ"לעב

 -עג ייז .שיק ָאנורב ןוא ָאדיג ןרָאסעֿפָארּפ



 טלעג-ןילוח

 רעגייטש-רעדניק םענעגייא ןוֿפ סע ןעקנעד

 ,גָארּפ ןיא םייה רעייז ןיא
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 קידעכָאװ טושפ ןעמ טניימ, טלעג"ילוח
 םוש ןייק וצ קילײה טינ זיא סָאװ ,טלעג

 ףיוא ,טלעג טניימ טלעג-ינש-רׂשעמ+- .ןכַאז

 -ינש-רׂשעמ טשיױטעגסיױא טָאה ןעמ ןכלעװ

 ,םילקש ,דעומ רדס ,תוינשמ) "ןטכורֿפ

 :(ַאקשורטעיּפ החמש ןוֿפ שידִיי ,'א ,'ז קרּפ

 (טלעג ןענוֿפעג טָאה ןעמ ביוא) ןילוח ןיב

 ןוא טלעג-ןילוח (טימ ןטסַאק ַא) ןשיװצ

 ביוא ,טלעג-ינש-רׂשעמ+-  (טימ ןטסַאק ַא)

 לָאז (ןטסַאק-) ןילוח םוצ רעטנעענ זיא סע

 ונממ ךשמ :;(טרָאד) ןילוח םוצ ןרעהעג סע

 ,הצע יד הנשמ יד טגָאז ...םיתשב רׂשעמ

 רעֿפױקרַאֿפ םעד ןבעג לָאז רעֿפױק רעד זַא

 ,טלעג-ןילוח ,טלעג עכעלטנייוועג עלס ןייא

 םעד ןוא :ינש-רׂשעמ טרעוװ עלס רעד ןוא

 ןוֿפ ןעמענ רעֿפױק רעד לָאז עלס ןטייווצ

 רע סָאװ ,טלעג-ינש-רׂשעמ+- ענעגייא ענַײז

 -ױקרַאֿפ םעד ןבעג םיא לָאז ןוא ןגיל טָאה

 סָאד ,"וימדמ, סרוג ןענַײז לייט ...רֵעֿפ

 ןבעג םיעלס עדייב םיא לָאז רע זַא ,טסייה

 ,טרָאד) טלעג-ןילוח ןוֿפ ,טלעג ןגייא ןַײז ןוֿפ

 .'ו ,'ד קרּפ ,ינש-רׂשעמ ,םיערז רדס
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 :ללכךרדב) טלענ"שרח ,טלעג"שרוח

 :טלעג-ץרחי-אל+- טימ ךהדונייה ,(שרוח

 ערעדנַא ןוא ןֿפָאלטנַא ןענַײז םידיסח לייט ַא

 השנמ) טלעג-שרוח ןבעג טלָאװעג ןבָאה

 ,קרָאי-װנ ,טלעװ עשידיסח יד ,רעגנוא

 עדייב טָאה) א/97 ,גרעבנייטש .(303 ,5

 -יּפס ;("טלעג-ףיוקרעביא, : טשטַײט ;תואחסונ

 ;?טלעגגַײװש, :שרח) א/97 ,שאוהייקַאװ

 ;'הקיתש-ימד; :שרח) ב/231  ,יװַאקרַאה

 -רַאֿפ ןייטשנרעב :;א/79 ,שטיװָאקרעֿפערעּפ

 (104 יז) "תועשר ןייק טכַאמ שרוח, :טנכייצ

 רֿבד לכ ןיוש טסייו ןודא רעד זַא; ןוא

 ,ןֹודָא ,4 'ז) "שרוח ןייק טינ טֿפלעה ,שרוש
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 -ֿפױא רעדָא ךיז ןֿפױקנַײא ,:טלעג"הקזח

 -תקזח ,ֿבושיה-תקזח ףיא טכער סָאד ןטלַאה

 טלעג-הקזח --96-=

 ןבָאה טניימעג טָאה הקזח ןגירק .הלהקה

 הקזח ןָא .ץנעטסיסקע רעלַאמרָאנ ףיוא תוכז

 -עלשטנעמ ןייק ךעלגעמ ןעוועג טשינ זיא

 טקנוּפ םעד ףיוא ןזַײװּוצנָא גונעג .םויק רעכ

 טלָאװ רנייא ןעוו : תונקּת רעװעקָארק יד ןיא

 ןה ,טוה הקזח טינ רעד ןיצעזיב איה ךיז

 ולא לש םוחת ךותב וא ...םידוהיה בוחרב

 וא ןומלא ,השא וא שיא ןה ,ל"נה תומוקמ

 ןםיֿבוטו םישאר} ט"ור תושר ילב הנמלא

 םרחומ ןגיבלעז איד ןילאז אד ,וצי להקו

 לוז 'נוא ,לארשי תשודק לכמ ןייז הדונזו

 ןמ 'נוא ,תומלוע ינשמ שרפומו לדבומ ןייז

 ורבקי אלו ,ןייז למ טינ דניק ןייק םיא לאז

 טלאוו רנייא ךיז בוא .לארשי רבקב ותוא

 םוחרב ןיצעזיב ךיז טלעװ 'נוא ןקנעדיב

 ןיא לוז אד ,טוה הקזח טינ רעד ,םידוהיה

 ןיא ןירעט טינ ןתיבה לעב} ב"ב ןייק

 ;ה"נש ,אקארק תונקת) ל"נה שנועב ןימענ

 ַא זיא ֿבושיה-תקזח .(059 ,90 ,(1916) או

 יד -- "ֿבושיה-םרחפ ןוֿפ ךשמה רעטקעריד

 טָאה סָאװ ,עיצוטיטסניא עכעלרעטלעלטימ

 םיֿבושי עשידִיי יד ןצישַאב וצ טקעװצַאב

 ןוא ענעמוקעג-ַײנ עשידִיי עקידנסיורד ןוֿפ

 -סיסקע דנַאלשטַײד ןלייט עסיוועג ןיא טָאה

 -סיה םעד ןגעוו .ה"י ןט18 םעד זיב טריט

 ןוא ןײטשטנַא ןַײז ,דנורגרעטניה ןשירָאט

 "ֿבושיה-םרח; ןוֿפ ןוויטָאמ עשימָאנָאקע יד

 ןַײז ןיא לטיּפַאק ַא ןײטשלקניֿפ .ל טָאה

 16:018/4 4561/-6006זת10060/ זמ 106 ךוב

 --10 ,1924 ,קרָאי -וינ ,11:0016 5

 דנורג ןֿפױא טָאה קנערֿפ .נג .ע 5

 תורוקלש טעברַא ןַא סקנּפ רעטּפַא ןוֿפ

 ,,ב ךרכ ,זי'נרת ,ןילרב ,חלשה) "הקזח.ה

 :ןעז םיטרּפ ןוא םירוקמ רעמ .247--0

 ,106 161018/ ,ןָארַאב .ש

 לטעצכוז ןיא ,וװ 'ב ,1942 ,עיֿפלעדַאליֿפ

 קנַאדַא ./1001166 1180/5 רעטנא ,0

 רעד רַאֿפ ןענַײז סָאװ ,םירוקמ עַײנ יד

 ַא טמענרַאֿפ "הקזח. ּוװ ,ןעמוקעגוצ טַײצ

 תונקּת ןייק טעמּכ ָאטשינ -- טרָא ןֿבושח

 -רַאֿפ ,ןעגנושרָאֿפ ךס ַא ןענַײז -- הקזח ןָא

 יד ןיא .טרעטלערַאֿפ טנַײה ,ךיז טייטש

 ((סזוזזגחג1ץ



 טלעג-הקזח

 רָאנ ךיא לע עידוטש רעזדנוא ןוֿפ ןעמַאר

 ַא ןבָאה סָאװ ,תונקּת עטלייצעג ןעגנערב

 ,טײל :טלעג-הקזח טימ תוכַײש ןטקעריד

 ריא ןבאה 'נוא ,ןיגוציג קעווא ןייז אד איד

 ןילאז אד ,הנה דע ןבעג טינ טלעג הקזח

 ןילאז איז נוא ,ןיצעז רבירד טייל ט"ור

 -בולב ץינמארג קרמ ןטשענ ןעד ןוט הארתה

 ןייז ןבעג לוז רכילקיא ןייא זד ...ןיל

 םדוק טביג טינ ריכלעוו ינוא ,טלעג הקזח

 זיא הקזח ןייז ןגיבלעז ןעד ביוחמ ,תוכוס

 ל"נה לכ ,םלועב םיקולח ילא ןא ,ןיקעמ וצ

 ;(059 ,89 ,טרָאד ,אקארק-תונקת) ןהעשיג

 'נא ,ןבעג טלעג הקזח איד טייל איד

 ,ןילדנה רעה ןגימ איז זד הוושמ ךיז ןייז

 ,תורמוח {עגיה} יאגיה ךיוא איז ןיבאה אד

 ןד 'נוא ,םיסמו תוניד טיג ןא ןמ זאוו

 ,וניתליהקמ םיניידה ינפל ןייטש ןזומ איז

 איז ןייז ךא .רעוו ןידל עבות ןייא ןמ בוא

 ףיא ןמ איד ,םיסמ איד ןבעג וצ ביוחמ

 ינשל ל"נכ הנשב הנש ידימ טגיל איז

 טוה איה רעד ב"ב ןייא רבא ;(759) םינמז

 ,ןבעג איה םילועו םיסמ טוה 'נוא טנואוויג

 ךיז זומ רעד ,ןאכמ הריד רקוע זיא 'נוא

 ןבעג 'נוא ,ךאנ ןבעל ןייז !יפא ןייז הוושמ

 רדיו ןיא טכמ טינ איז ןבאה ךאנ ,סמ

 טלעג הקזח טוה רע אל םא ,ןימענ וצ רעה

 איה טינ רעד ,רידמערפ ןייא ;(טרָאד) ןבעג

 טביג טלעג הקזח ןוש רע ןעװ ,טנואוו

 םנייא טימ ןיכמ התורבח טינ ראט רעד

 טוה רדמערפ רעד טראיינ ,הליהק רעד ןיא

 םיא ןמ בוא ,ט"ור טימ ןיזעוויג הושמ ךיז

 רע ליפ איו 'נוא ,טבאל רד התורבח איד

 רגאיה ריכלעוו ינוא ...הנש לכב ןבעג לאז

 תושר ןָא 'תורבח ןייא טכמ רבירד ב"ב

 'נוא ,ןפיר םרח ןיא םיא ןמ לוז אד ,טיור

 ;(779) םהיניע תואר יפכ ןיפארטש ןיא לוז

 תקזח קיזחהל הצור וניתלהק ינבמ דחא םאב

 לצא בוח לעב םדקמ אוהו וינבל הלהקה

 הקזח וא דנאטשב תמחמ ןה להק יפולא

 הקדצל וא הכלמה תוניתנ ש"כמו טלעג

 םלשי אל םא הלהקה תקזח ול ןיא יזא

 ו"צי להק יפולאל בייחמש המ לכ םדקמ

 טלעג-הקזח

 הנותח תושעל תושר ול ןיאו הקדצל וא

 בייחש המ בוחה םדקמ םלשי אל םא וינבל

 ןושחרמ 'ג ,147 רמונ ,168 ,ןײטשכַאװ) ל"נכ

 יד טיהעג גנערטש טָאה הליהק יד ;(ל"קת

 טשינ טָאה ןוא רעדילגטימ עריא ןוֿפ טכער

 רעשטירזעמ וצ ןדִיי עדמערֿפ ןייק טזָאלעגוצ

 סָאװ ,דָיי רעדמערֿפ ַא .טֿפַאשרעגריב-הליהק

 טָאה ,שטירזעמ ןיא ןעניֹוװ טלָאװעג טָאה

 ךרוד הליהק רעד ןיא ןֿפױקנַײא ךיז טזומעג

 ןסייהעג טָאה רעכלעוו ,לָאצּפָא ןטמיטשַאב ַא

 -הקזח סָאד ןלָאצּפָא ןכָאנ .הליהקה-תקזח

 ןעמוקַאב רעדנֿפערטַאב רעד טָאה טלעג

 םעד ץוח ,דילגטימ-הליהק ַא ןוֿפ טכער עלַא

 רעד ןיא ןרעוו וצ טלייוועג טכער ןשיטילָאּפ

 ןיא (להק ןיא ה"ד) גנוטלַאװרַאֿפ - הליהק

 (1813) רָאי 6 עטסטנעָאנ יד ןוֿפ ךשמ

 -ַײא-סָאנעוב ,שטירזעמ ,לעדנעה .מ רי"ד)

 .(16 ,1952--ג"ישת ,סער
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 ןטערטּפָא רַאֿפ ןַײז הצֿפמ ,?טלעג-הקזח

 סנצעמע ןֿפױקּפָא ;טכער-ץיזַאב ןוא -םוטנגייא

 זיא הקזח :הסנרפ ןוֿפ רוקמ ַא ףױא תודז

 -עגמוא ןַא ,רוֿבעי אלו קח ַא ;קילײה ןעוועג

 ַא ןעגנידוצסיוא טשינ ,ץעזעג רענעבירש

 טשינ ןעמ רָאט הקזח ַא? .הנויח סנטייווצ

 -עצ .ַא) ללּכ רעשידִיי ַא זיא -- ?ןכערב

 ,בושטידרעב ןופ עסינמייהיג יד ,םיוברעד

 ןדִיי ַײב ןזעװעג זיא ןָא קיבײא ןוֿפ 9

 ןוֿפ סמענעי ןעגנידסיוא טינ ןוֿפ הוצמ יד

 קידנעטש ךיז טָאה סע .תווצמ עטסערג יד

 -עג ערעייז ןיא ןציז סָאװ יד זַא ,טריֿפעג

 ןוא הקזח רעייז ןסייהעג סָאד טָאה ןטֿפעש

 רָאנ ,ןעגנידסיוא טרָאטעג טינ טָאה רענייק

 ,טֿפעשעג ןוֿפ סױרַא טלָאװעג טָאה סע רעוו

 -ּפיה ַא רַאֿפ הקזח ןַײז טֿפױקרַאֿפ רע טָאה

 ןוֿפ ךָאנ ךרע םעד טל ,טלעג עמוס רעש

 קידנעטש ךיז ןבָאה תוקזח יד טָא .טֿפעשעג

 ךיוא ....ןזַײרּפ ערעַײט ץנַאג רַאֿפ טֿפױקרַאֿפ

 ...ןטנַאקירבַאֿפ עסיורג יד ַײב טריֿפעגנַײא זיא

 ַא ןבָאה סָאװ ,יד רָאנ ןענַײז םינוק יד זַא

 ףיא השוריב רעביא טייג סָאד ,הקזח

 טינ ליװ סָאװ רעד ןוא ,רעדניק סדנ'ק



 טלעג-להקה-תקזח

 ,טלעג ףרַאד רענייא רעדָא ,רחוס ןייק ןַײז

 -רעד טמענ ןוא הקוח ןַײז רע טֿפױקרַאֿפ

 -ַאקָאל יד ,קיטָאק לאקזחי) טלעגטוג+- רַאֿפ

 ,עשרַאװ ,טַײלסטריװ יד טימ (םינכש) ןערָאט

 ַא ןֿפַאשעג ךיז טָאה םורַא ױזַא ;(4 ,ט"סרת

 טָאה ןעמ עכלעוו ,ךעלדִיי-ייהקזח; ןוֿפ דנַאטש

 ,קיטָאק לאקזחי) ןרירוקנָאקסיױא טנעקעג טינ

 סע זַא רעבָא ביוא .(13 ,1 'ב ,תונורכז ענַײמ

 ןוא רדג ץרוּפ ַא ןענוֿפעג לָאמַא ךיז טָאה

 זיא ,הסנרפ סמענעי ףיױא ןעגנַאגעג זיא

 ןוֿפ ןסָאלשעגסױא ןרָאװעג שילַארָאמ רע

 -ַאב ךיז ןוא טלעטשעג םיא טָאה ןעמ ;ללּכ

 .הנחמל ץוחמ םענייא וצ יוװ םיא וצ ןגיוצ

 ַא תונורכז ענַײז ןיא טָאה קינלָאר ףסוי

 עכעלקערש ַא ,"הקזח יד, לטיּפַאק ןיילק

 סָאװ ,לטעטש ןַײז ןיא ןדִיי ַא ןגעוו הׂשעמ

 -ַארט יד .הקזח סנרעדנַא ןַא ןכָארבעג טָאה

 -ױשעגֿפױא ןעמעלַא טָאה גנוריסַאּפ עשיג

 זיא סע :םשור ןֿפיט ַא ןזָאלעג ןוא טרעד

 -- רימ .קערש ַא ןלַאֿפַאב ןעמעלַא זדנוא

 םעד ןיא ןעזרעד ןבָאה -- קינלָאר טבַײרש

 םעד ףיוא ןייג רַאֿפ ףָארטש ַא ,טנַאה סטָאג

 ,1954 ,קרָאיוינ ,תונורכז) טיורב סנכש

 ךאנ נוא ...םילּכ עגירעביא יד ;(138--6

 .רכליב הבותּכ ןיימ רֿפ ךיא ןיב ןטייקיניילק

 ,ןעמענ טעװ ריא שאוו דלעג הקזח יד רֿפ

 ןבעגשוא רטסעװש רעַײא ריא טנעק

 ביײרזשש רעײאנ ןייא רדוא תרגא רדסמ)

 -דארוהו אנליוו ,רללעטשֿפירב נוא רירהעל

 ןלעו ןןכ לע} כ"ע ;(54 ווירב ,81 ,ה"פקת ,אנ

 ,שמש ַא רַאֿפ ןדִיי ןטסָארּפ ַא ןכַאמ רימ

 סָאװ ,בַיײװ סנטלַא םעד ןבעג טעװ רעכלעוו

 רעדניק טימ הנמלַא ןייא ןבילבעגרעביא זיא

 לוק) טלעג-הקזח ,רעסַאװ םעד ףיוא יו

 ,1876 ,ץישֿפיל ,(102 ,46 'מונ ,1866 ,רֹועבמ

 ;ב/226 ,יװַאקרַאה :א/50 ,ץיוורוה ;א/9

 ,א/305 ,קבא
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 -הקזח סָאװ עבלעז סָאד ,טלעג"להקה"תקזח

 'ל ט"נקת תבט ד"כ 'א םוי םויהכ ::טלעג

 ה"ה ןםיבוטו םישאר|} ט"ור להק ונינפל אב

 ךודישב רשקתנש ץ"כ יכדרמ 'כ ןתחה רענה

 טלעג-תבש-לוליח 08 =

 תוכזלו תונריע ול ןתיל ונתאמ שקיבו ...

 ול תדעוימה הלכה דצמ וניתלהק תקזחב

 םא תמאה רוריבב ונל עדונ אל תמאבו

 דצמ ןהלהקה תקזחב} ק"הזחב 'יכז הל שי

 להקה תפיסאב םכסומב התלע תאזל ...'יבא

 ה"הש הרשפ ךרד לע ןהטמ ימותח| מ"ח

 י"מות םלשי ל"נה ץ"כ יכדרמ 'כ ןתחה

 ױז םישלש ךס להקה אסאקל ןדימו ףכיתו

 רובע והזו ותנותח םדוק םינמוזמב .לפ 0

 ח"נש דלעג להקה תקזה שנעסעז רֿפ

 ,118 ,ןײטשכַאװ) הלכה יבא ןבייח ראשנשו

 -תקזח ,115 'מונ 121 :ךױא ;111 'מונ
 .(6614 -הלהקה
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 ױו ךה-נייה ,טלעגיֿביח ,טלעגיֿבויח

 טרעװ ץטינזערד סקנּפ ןיא .טלעג-תֿבויח

 ַײב טעמּכ רדסּכ ןבעגעגנָא ןימרעט רעד

 .רעֿפױק-תווצמ ןוא םיֿבויח-ילעב עלַא
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 רַאֿפ םיללּפתמ ןוֿפ לָאצּפָא ,טלעג"תוֿבויח

 טסבענ םיבויחה רדס :תווצמ ןוא םידוביּכ

 תירב ןמדזי םא ןקתנ ךכ טלעג :תנויח

 לעבל המה תוװצמה לכ יזא ,תבשב הלימ

 ריש םדוק ןוראה תחיתפ וליפא תירב

 ,?ףרָאדסרעטַאמ,, ,דלַאװנורג סקַאמ) דובכה

 ,/0//טשס1ע ןשז 10015006 // 6

 הנקּת ,507 ,1925 ,ןיוו-ןילרעב ,25/14

 ימד; רעטַײװ טסקעט ןבלעז םעד ןיא .'ז

 ,("בויחה
 להק ןתנ :ךיז טניֿפעג גרעבדירֿפ סקנפ ןיא 1

 יכדרמ לש ןםותיו םתויה לש הבויחה ליבשב וצי
 יז) ייספורטפאהל ט"ר רשע עברא ל"ז ךבשור
 ןיא ךיוא ךיז טֿפערט תוכימס ןיא .(ו"פש ,רדא
 :א/הכ ,הייֿבתכ| ה"לקת---ג"ית ,דלעֿפצײה סקנפ
 שובכל ובל תא אלמי לא דחא םושש הנתוה דוע
 הקדצל בײה אוהש המ הטורפ םוש ודי תחת
 -בעה רעד ןיא .ןהקדצ-יאבגה} ץ"גה תבויח ליבשב
 -ןב ןייא "הבויח, טָאה עיֿפַארגָאקיסקעל רעשיער
 ,"טלעג (סענרַאב, : ךיוא ןעז) הדוהי
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 ןַא ךרוד ןעמוקַאב טלעג ,טלעג"תכש"לוליח
 טגירק ריא ,ערעַײט ךעלרעדירב :הריֿבע

 זיא םעד בילוצ ,ןכַאזטלעג ןגעוו ָאד ךיז

 םעד ,לוש רעד ןוֿפ דוֿבּכ םעד ללחמ ןעמ

 זיא םעד בילוצ ןוא ,הרוּת רעד ןוֿפ דֹוֿבּכ



 טלעג-הלח

 ןעמ ןוא ,םינּפ-ךיבלמ ,ןשטנעמ הזֿבמ ןעמ

 ךיא גָאז -- םירוסיא ךס ַא ףיוא רֿבוע זיא

 רעד זַא .עטָאלב זיא טלעג ענױזַא ךַײא

 -ייר טימ םענייא רַאֿפ טֿפלעה רעטשרעביוא

 הקדצ ףיוא סיוא סע טצונ רע ןוא טלעג ענ

 רעבָא .הכרב ַא זיא סָאד טָא -- תוצמ ןוא

 -לוליח ,ןעַײרעגירק ,םירוסיא טימ טלעג

 זיא סָאד ,טלעג-דײר-עשלַאֿפ ,טלעג-תבש

 םעד טימ ןוא ,עטָאלב עקיצומש ,עטָאלב

 סָאד זיא .המשנ עקילייה יד ןעמ טצומשרַאֿפ

 ,טכיל עשידיא סָאד ,ץיװָאלרעב .י) ?יַאדּכ

 'מונ ,20 ,'ו ךרכ ,ז"טשּת זומּת ,םילשורי

 .(ב/דיש ,6

 ,ןיקטיװ י'ירא עטנ ןתנ 'ר ןוֿפ האװצ ַא ןיא
 ,עירַאװלאק ןוֿפ ץ"מ ןוא ןיד רענעזעװעג ַא
 ענַײז ןָא טגָאז ,עקירעמַא ןיא טבעלעג ךָאנרעד
 ןרעדָאֿפ טעװ סענזיב רעַײא ביוא ךיוא : רעדניק
 ךַײא ןוֿפ ןלעװ יז סָאװ {|ןטנעגַא! ןטנעזדייא
 -נָא יז ריא טלָאז ,סרעדרָא ןכַאמ ןרָאֿפסױרַא
 ןעמענוצנָא טינ טַײצ יד ןטיה ןלָאז ײז זַא ,ןגָאז
 טלעג עקיזדתבש לַײװ ;טעּפש וצ סרעדרָא ןייק

 וצ ךָאנ טמענ סָאד ןוא החלצה ןייק טינ טָאה
 הרשּכ יד ןוֿפ םיחװר יד טימ ןרק םעד הלילח

 תבש לוליח ףיוא ייז ןגָאזרַאֿפ ה"עמל .ןטסנידרַאֿפ

 קורד ,רָאי ןָא ,קרָאי-וינ ,רנל ןמש) טיהעגּפָא ןייז
 .(16 ,סערּפ וװָאשַאמָאט
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 -עּפש ,לארׂשי-ץרא ףיוא הקדצ ,טלעג"הלח

 סָאװ ,ןתוכרטצה עלַאקָאל רַאֿפ ךױא וצ רעט

 םייקמ םַײב ןבעג ץראל ץוח ןיא ןעױרֿפ

 גנַאלקּפָא ןַא .ןעמענ הלח ןוֿפ הווצמ יד ןַײז

 רימ ןעניֿפעג ןעױרֿפ ַײב גהנמ םעד ןוֿפ

 ירעדעי שאוו ...הנחּת ענייש עַײנ ַא; ןיא

 דיש יז תעשב הנחּת יד ןגאז לאז השא

 ריא סיוא טסיג ױרֿפ עשידִיי יד ."הלח ּפא

 -ייא םייקמ זיא יז ןעוו ,הלֿפּת ַא ןיא ץרַאה

 לטומ זיא סָאװ ,תווצמ-ה"נח ַײרד יד ןוֿפ ענ

 ןוֿפ הוצמ רעד ךרוד ךיוא :םישנ יד ףיוא

 -ֿפיױנוצ דנַאל רעזדנוא ןיא רימ ןלעװו הקדצ

 ןיא טייטש סע יװ ךַײלג ןרעוו ןבילקעג

 ,(הקדצב היבשו הדפת טפשמב ןויצ קוסּפ)

 יד ןדײשּפָא תעשב טכער רעד זיא םורד

 ןשָארג ןייא ןטסקיניוו םוצ ןבעג וצ הלח

 הקדצ ןוֿפ הוצמ עטסערג יד ןוא .הקדצ

 -עזדנוא יו םימכחידיִמלּת עמערָא ףיוא זיא

 טלעג-הלח = טפ -

 ןוא .םירֿפס ןיא זדנוא ןענרעל םימכח ער

 טכער יאדווב זיא הלח ןוֿפ הקדצ יד טרֿפב

 טנַײה ןענַײז ייז לַײװ ,ייז ףיוא ןבעג וצ

 ףיוא ןעייטש סָאװ ,םינהּכ יד יװ ךַײלג

 זדנוא ףיוא ללּפתמ ןענַײז ייז ,הדוֿבע רעד

 ,השדח הנחת) שדוקה תמדא ףיוא ןוא דימּת

 .(2 ,1849 ,ענליוו

 םעד וצ ןעמ טבַײרש עּפָארײא-חרזמ ןיא

 -ּפָא ןַא ןיא .ןואג רענליו םעד וצ ריֿפנַײא

 םעד ןשיװצ ו"פקת םחנמ ג'*י ןוֿפ ךַאמ

 םיאבג יד ןוא ןהכה ןמלז המלש 'ר חלושמ

 קָאטסילַאיב ןיא הרוּת-דומלּת רעד ןוֿפ

 ירע לכב דסייתנש תויהל :טגָאזעג טרעוו

 ,ו"צי ןהשודקה הלהק הפו| ק"הפו לארׂשי

 שורג| פ"ג 'א ןתת הלח שורפת השא לכש

 י"פע ,השודקה ץרא יינע הזב תויחהל {ןילופ

 'ילא ררהומ יתמאה ןואגה הישודק תוגהנה

 -נָאל ,םלועה ,ןירפלייה לארׂשי) אנליוומ ל"ז

 רע :ב/719 ,ול 'ילג ,ץרת לולא 'ט ,ןָאד

 יד טמַאטש רעכיג זַא ,טרָאד טקרעמַאב

 ןַײז ןוֿפ רָאנ ,א"רג םעד ןוֿפ טשינ הנקּת

 םעד טױל .(רעוװָאלקש לארׂשי 'ר דימלּת

 ףיוא ןעמונעג םיאבגיּתיּת יד ןבָאה ךַאמּפָא

 עלַא ןלָאז םיֿבוג זַא ,ןבעג וצ גנוטכַא ךיז

 ,טלעג-הלח סָאד ןענָאמנַײא ט"ויו תבש ֿברע

 -קירדעג ַא ןיא ,קלח טרעֿפ ַא לָאז רַאֿפרעד

 -עג ,"הלחה ימדמ, קלח טירד ַא טַײצ רעט

 ןיא .הרוּת:דומלּת רעקיטרָא רעד ןרעה

 הנקּת יד טרידיוװער ןעמ טָאה ח"רת ןוושח

 -ַאב ַײנסֿפױא טָאה ןעמ ןוא ו"ּפקת רָאי ןוֿפ

 יד לָאז רעטַײװ ןוא טנַײה ןוֿפ זַא ,ןסָאלש

 רַאֿפ ןייג "הלח תועמ;, ןוֿפ הסנכה עצנַאג

 ןעמ לָאז ךָאװ ַא ןדליג יירד רָאנ ,ּת"ּת רעד

 יינע, רַאֿפ ןבעגּפָארַא טלעגיּת"ּת םעד ןוֿפ

 ןבָאה ייז סָאװ ,םוכס ןבלעז םעד ,"ק"הא

 -עג רעירֿפ טָאה ּת"ּת יד) רעהַא זיב טַאהעג

 ךָאו ַא ןדליג ןבלַאהטרעדנַא רָאנ טַאה

 רעד טַײװ יו .(טלעג-הלח םענוֿפ הסנכה

 -חרזומ ןיא טײרּפשרַאֿפ ןעוועג זיא גהנמ

 -נָא טרָאד טָאה רע גנַאל יװ ןוא עּפָארײא

 .תועידי עקיטינ יד ןלעֿפ -- ןטלַאהעג

 רעד יו קילעֿפוצ ךיז רימ ןסיוורעד טָא



 טלעג-הלח

 שיווטיל ַא ןיא ךשמה ןַא טַאהעג טָאה גהנמ

 -גַײא יד :טַײצ רעזדנוא ןיא ךָאנ לטעטש

 זיא הרוּת:דומלּת הרֿבח רעד ןוֿפ טֿפנוק

 -טימ :ןלַאװק עקידנגלָאֿפ יד ןוֿפ ןעמוקעג

 ןוֿפ ןוא טלעג-הלח ,לָאצּפָא-טֿפַאשרעדילג

 טֿפרַאדעג טָאה ױרֿפ עדעי .ןרעדעֿפ-תורּפִּכ

 עכלעוו ,טלעג-הלח ךָאװ ַא ןשָארג ַא ןבעג

 -שוּפ רעדנוזַאב ַא ןיא ןֿפרַאװנַײרַא טגעלֿפ

 ןעגנערבנַײרַא טגעלֿפ עמַאננַײא יד טָא .עק

 -טָאטש רעד ןוא .שדוח ַא לבור ַײרד ַא

 -וצ ןייג טגעלֿפ רערעדנַא ןַא רעדָא שמש

 -ָאה ,ןַאמלע .א) ןשָארג רָאּפ יד ןבַײלקֿפױנ

 .(ב/56 ,ט"שת ,קרָאי-וינ ,ץעדָאר

 -עג זיא טײרּפשרַאֿפ ןוא ןעמונעגנָא קרַאטש

 -ֿברעמ ןיא טלעג-הלח ןוֿפ גהנמ רעד ןעוו

 ןעמוקעגֿפױא זיא טרָאד ןעוו יונעג .עּפָאריײא

 יד ןיא רעבָא .סעטַאד ןלעֿפ -- גהנמ רעד

 ידיקפ, יד ןוֿפ סנובשחו-|יד עכעלרעי

 נ"א םַאדרעטסמַא ןיא "שדקה ירע ילכרמאו

 יד) א"כרת--ד"ירת ןרָאי יד ןוֿפ ,תמא תוא

 -ַא טייקכעלגעמ ַא טַאהעג ךיא בָאה ןרָאי

 עטנכערעגסיוא יד ןשיװצ זיא ,(ןייגוצכרוד

 : לָאמ רועיש ַא ןָא ןַארַאֿפ סעיציזָאּפ-הסנכה

 ןמ, ,"תוננאש םישנ לש הלחה תופוק ימד;

 -הלח יד יװ ,רָאלק טעז ןעמ ."הלחה תופוק

 טײרּפשרַאֿפ רעמ רָאי ַא סָאװ ןענַײז סעקשוּפ

 רקיע רעד ,טעטש ענעדײשרַאֿפ ןיא ןרָאװעג

 ןזַײװַאב סָאד .דנַאלשטַײד ןוא דנַאלָאה ןיא

 5קסמ06װ-/ 612610/0186 יד רעטלוב ךָאנ

 לַאנרושז םעד וצ טַאלב - הֿפסוה  ַא)

 -סױרַא ,(ץנַײמ ,1500611/ 106 ,/650/עשזוומ

 ֿבר) ידנֿפלס (ףלָאדַא) םהרבא ר"ד ןוֿפ ןבעגעג

 -הקדצ ערעדנַא ןיא ןוא (םייהקריד ןיא

 יד) ןרָאי ךס ַא ןוֿפ ךשמ ַא ןיא .תומישר

 זיא ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,המישר עטצעל

 ַא ןָא רדסּכ ןטרָאד טרירוגיֿפ (1905 ןוֿפ

 יד ןוֿפ ענייא יװ טלעג-הלח לָאמ רועיש

 רַאֿפ תוסנכה-טּפיוה ןוא ןעגנולמַאז-רקיע

 םיֿבושַיי עטסנֿפרָאװרַאֿפ יד .לארׂשי-ץרא

 סָאװ ןוֿפ ,תומישר יד ןיא טכַארבעג ןרעוו

 רעַײט ןוא ביל יװ ןענרעל וצ ךיוא זיא סע

 -עג ֿברעמ ןיא ןעױרֿפ עשידִיי יד ַײב זיא

 טלעג-הלח -- 100 ==

 סקעבעג ןוא תולח יד ןקַאב וצ ןײלַא ןעוו

 -עלב ןעמ ןעװ .ֿבוט-םוי ןוא תבש דובכל

 ,תומישר "ענעקורט, עטשרמולּכ יד טרעט
 -יא טשינ רָאה ַא ףיוא זיא'ס זַא ,ןעמ טעז
 יד :חֿבש רעטנידרַאֿפ רעד ןבירטעגרעב
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 טלעג-הקולח

 עטסניימ יד ,לארׂשייץרא ביל ןבָאה םישנ

 רָאנ ךיוא ןעמוק לארׂשי-ץרא ךָאנ תוֿבדנ

 -הלה ןוא טכילדניצ ריא םישנ יד ןוֿפ

 ...טלעג-סנילעב ריאמ 'ר+- ןוא טלעג

 טלעג עטסניימ סָאד ךָאד זיא דנורג ןיא

 ג"דא ןגרעבנביז ןוא דנַאלשטַײד ןוֿפ רָאנ

 טפשמ ורמש סרטנוק ,ןרעגניזעלש .י-.ע}|)

 ,ונכשא ןושלבו שדוקה ןושלב תולצנתה םע

 .("תולצנתה, ,א/חמ ,ס"רת ,םלשורי
 ףןבעגעג דנַאלשטַײד ןיא ןעמ טָאה שיטקַאֿפ

 ברה טציא ןעז .1920 םורַא זיב "טלעג-הלח,

 ,ואקינרצ תלהק תורוקל ,רנוּפ .ב יקע .רד

 ,(3433 ,ז"ישת ,םילשורי
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 רעכיברעטרעו ֿבור ןיא טלעג"הקולח
 ַא ןֿפלעה ףױא טלעג (א ,("הקולח; ץרוק

 :לארשי-ץרא ןיא ֿבושִָיי ןטלַא ןוֿפ לייט

 ןיא רעדירב עטלַא עמערָא ערעזדנוא

 ןענַײז סָאװ ,טעטש עקירעביא ןוא םילשורי

 ןֿפלָאהעג ךרודַאד ךיוא ןלעװ ,הקולח לבקמ

 ַא ןענעֿפע ךרודַאד ךיז טעװ סע ןעד ,ןרעוו

 -עק ןלעװ ערעגנַיי יד ּוװ ,הסנרּפ ןוֿפ רוקמ

 יד ןוא ןענידרַאֿפ טיורב רעייז רשּכ ןענ

 רָאנ ןרעװ טצונרַאֿפ טעװ טלעג-הקולח

 ,ץטערָאק .ל"-.י) עקנַארק ןוא עטלַא רַאֿפ

 ,ד"סרת ,ענליו ,ןחֹוב ןבא וא ןֹויצ ןֹורכז

 ןגעלֿפ רעמעלַאב ןוֿפ ןלַײז יד ףיוא ;(18--+7

 -עג ענעדײשרַאֿפ יד ןרעװ טּפעלקעגסיױא

 ןגעו סארוק-לוק ןוא תועדומ ענעבירש

 רַאֿפ הכימת ןגעװ .,םיֿפרשנ רַאֿפ ףליה

 יד רַאֿפ טלעג-הקולח ןגעוו ןוא תוֿבישי

 לאיחי) לארשי-ץרא ןיא סללוכ ענעדײשרַאֿפ

 ,קרָאי-ינ ,שרדמ -תיב ןוא רדח .ןרעטש

 -ָאקרעֿפערעּפ ;א/551 ,יװַאקרַאה .(102 ,0

 ,ב/85 ,שטיוו

 -ַאב ןגעלֿפ טַײל-הֿבישי סָאװ הכימּת יד (ב

 :(הקולח, רָאנ ןֿפורעג ללּכ ךרדב) ןעמוק

 ןטלַאה זַא ,ןיזָאלָאװ ןיא טסּוװעג טָאה ןעמ

 ערערעמ רעדָא םענייא זיוה ןיא ךיז ַײב

 ןוא הסנכה ערעכיז ַא סָאד זיא טַײל-הֿבישי

 טָאה רעמערק רעד .ןעיוב ףיורעד ןעק ןעמ

 רעד ,ןעַײל וצ טלעג עקיטיונ יד ןגָארקעג

 עקיטױנ יד ןעמוקַאב טָאה הכָאלמילעב

 טלעג-הקולח -- 104 - =

 טנוּכשמרַאֿפ טָאה רע ןעוו ,ןגרָאב וצ הרוחס

 ןגירק טעװ רע סָאװ ,טלעג-"הקולח, יד

 ,ןילרב ריאמ ברה) טַײל-הֿבישי ענַײז ןוֿפ

 ,ג"צרת ,קרָאי-וינ ,םילשורי זיב ןיזָאלָאװ ןוֿפ

 הֿבישי רעד ןיא סיזירק רעד ןעװ ;(62 4

 -טלעג יד ןרָאװעג זיא סע ...ןעמוקעג זיא

 -עג ךיז ןבָאה סע ןוא רעווש רעייז עגַאל

 יד ןצריק; ףרַאד ןעמ זַא ,ןעגנוניימ טרעה

 רעדָא טנימעג טָאה סע סָאװ .,"האצוה

 ןבעג רעדָא ,טַײל-הֿבישי לייט ַא ןקישקעװַא

 ןכַאז עדייב רעדָא ,טלעג-הקולח רעקינייו

 -עג ,..ןןיציבר יד ןַאד טָאה| ,ןעמַאזוצ

 ןַאד טריֿפעגנַײא טָאה יז .עגַאל יד ןֿפלָאה

 -רעביא ןדעי ."ךעלטעצ; ןוֿפ םעטסיס יד

 ןעמ טָאה טלעג-ןמוזמ+- טָאטשנָא קיטנוז

 ןובשח ןֿפױא תיבה-לעב ןדעי וצ ןבעגעג

 עסיוועג רַאֿפ ןעלטעצ טַײל-הֿבישי ענַײז ןוֿפ

 יד .ןטַײצ עטמיטשַאב ןיא רַאבלָאצ סעמוס

 -עג ןוא ןרָאװעג טנַאקַאב ןענַײז "ךעלטעצ;

 ,ןיזָאלָאװ ןיא רָאנ טינ .יורטוצ םעד ןענוװ

 רָאנ טינ ןוא ,הֿביֿבס רעד ןיא ךיוא רָאנ

 -ידִיי-טינ רעד ַײב ךיוא רָאנ ,ןדִיי ןשיווצ

 ןַײז ;(65--64 ,טרָאד) גנורעקלעֿפַאב רעש

 ,ןעזנָא טינ וליֿפַא ךיא געלֿפ טלעג-הקולח

 טקישעצ םידימלּת ענַײז וצ סע טָאה רע

 ,ןרעטש ענעשָאלרַאֿפ ןוֿפ ןַײש ,עדַארג םייח)

 ,(169 ,1950 ,סערַײא-סָאנעוב

 ָאלָאװ ןיא ןעװעג גהונ ךיז טָאה ןעמ ױזַא יװ
 טבַײרשאב ,"הקולח, יד ןלײטרעדנַאנוֿפ ַײב ןישז

 יד ןוֿפ לײט רעטסערג רעד : ןילרעב ריאמ 'ר
 .הֿבישי רעד ןוֿפ עציטש ןגָארקעג ןבָאה טַײל-הֿבישי
 סעמוס יד לַײװ ,"רעכָאװ, ןסייהעג טָאה סָאד
 קיצכעז ןוֿפ ,ךָאװ ןֿפױא ןרָאװעג טמיטשַאב ןענַײז
 קיצנַאװצ ןוא ףניֿפ ןוא לבור א זיב סעקיּפָאק
 ןיב לבור א ןוֿפ ןוא "רוחב, ַא רַאֿפ סעקיּפָאק
 סָאד ."ןאמ ןגנוי, א רַאֿפ ךָאװ ַא לבור ייווצ
 יד ןסייהעג טָאה סע יװ ,טלעג יד ןלײטרַאֿפ
 ןכָאװ ייװצ ןיא לָאמ ןייא ןעװעג זיא ,"הקולח,
 .שינַאכעמ ןרָאװעג טכַאמעג טינ זיא "הקולח, יד
 טמיטשַאב ןעמ טָאה "ןמז, ביױהנָא סָאװ םעד ץָארט
 ילװצ זיא ,ןגירק ףרַאד ןַאמ-הֿבישי רעדעי ליֿפיװ
 ,תבש יאצומ ךָאװ רעביא עדעי ,שדוח ַא לָאמ
 ןעװ ..."לטעצ-הקולח רעד, ןרָאװעג טעברַאעגסױוא

 ןיא ,ןלײטרַאֿפ וצ "הקולחא יד ןעמוקעג זיא סע
 ןַאמ-הֿבישי רעד ,דוֿבּכ ךרדב ןרָאװעג ןָאטעג סָאד
 -לעב ןַײז ,ןענרעל ןוֿפ ןרָאװעג טרעטשעג טינ זיא
 טָאה עטתיבהילעב ןַײז טגָאזעג רעסעב רעדָא תיבה
 טָאָה רֶע סָאװ ,סָאד ןעמונעגּפָא םיא רַאֿפ ןיוש



 טלעג-הצילח

 ןיא טרעקרַאֿפ .(27--26 ,טרָאד) ןגירק טֿפרַאדַאב
 ןעמ :שרעדנַא ץנַאג ןעװעג זיא הֿבישי רעזלעט
 םידימלּת יד וצ "הקולחא יד טלייטעגסיוא טָאה
 סָאד ןבעג ןוֿפ געװ רעד ןוא ,שדוח ַא לָאמ ןייא
 ןגױא יד ןיא .װיטימירּפ רעײז ןעװעג זיא טלעג
 טימ טקעמשעג סָאד טָאה רענישזָאלָאװ ַא ןוֿפ
 ןייא ןֿפורעגנַײרַא טָאה ןעמ ."תוימשג, ליֿפ וצ
 ןבעגעג םיא טָאה ןעמ ןוא ןרעדנַא ןכָאנ דימלּת
 ןיא טקעריד טמיטשַאב ןעװעג ןזיא סע ליֿפיװ
 ןיא ןעגנַאגעגוצ זיא סע יװ .(207 ,טרָאד) טנַאה
 ןעז) .קינלָאר .י ןבירשַאב טָאה הֿבישי רערימ
 .(? טלעגרעכָאװ

 ן2491

 םעד טיג ױרֿפ ַא סָאװ טלעג ,טלעג"הצילח

 -רעדניק סענעברָאטשרַאֿפ ריא ןוֿפ רעדורב

 ,הצילח ךרוד ןעַײרֿפַאב יז לָאז רע ,ןַאמ ץזָאל

 םעד טױל ןבָאה הנותח ןענעק לָאז יז ידּכ

 ןסערּפסיױא ןוֿפ ןלַאֿפ עשיגַארט .ןיד ןשידִיי

 עמערָא ַײב ,טלעג סיורג זַײװנטַײצ ,טלעג

 ןעוועג ןענַײז הצילח ייז ןבעג רַאֿפ תונמלַא

 הלווע יד .ןבעל ןשידִיי ןיא םוי לכב םיׂשעמ

 .ןרָאי רעטרעדנוה ןוֿפ עטכישעג ַא ןיוש טָאה

 -נָא טזומעג ןעמ טָאה רעטלעלטימ ןיא ןיוש

 עכלעזַא ןגעק תונקּת עגנערטש ןעמענ

 -עג טשינ ןבָאה סָאװ ,סאנוירב עזָאלצרַאה

 טעװ ןעמ ןדַײס ,הצילח ןייק ןבעג טלָאװ

 סעמוס עסיורג טֿפָא ץנַאג ,טלעג ןקולס ייז

 ,רעַײּפש) ם"וש תונקּת יד ןשיװצ .טלעג

 -עג ה"י ןט12 בױהנָא (ץנַײמ-אצנגמ ,סמרָאװ

 ַא םעלבָארּפ-הצילח רעד ןגעװ רימ ןעניֿפ

 רומשל ונייצ םגו :הנקּת עלעיצעּפס

 לוכי וניא םביהש ונילע ונלביקש ונתנקת

 תוחפל ןיא הלש גולמ יסכנ יכ המביה ןגעל

 האיבהש םיסכנ ןמ המביל תוחפל ןיא ...הל
 אלבו רוחיא אלב ותמבי תא רוטפױ ול
 יד זיא ןרָאי ןוֿפ ךשמ ןיא ."הוצמ ץומיח
 -עק רימ יװ ,רעטסנרע ךס ַא ןרָאװעג עגַאל
 הנקת רעטַײנַאב רעד ןוֿפ ןעזסױרַא ןענ
 ףרַאש טרעוו'ס ּוװ ,(1281) א"מק רָאי ןוֿפ

 רבד לע םגוע :טרילוגער ןוא טרילומרָאֿפ
 תונוגע תובשוי םישנ המכש וניאר הצילחה
 אל רשא ןוממ םהמ ןיעבותה ןימבי תמחמ
 תוצמ אוהו הצילח תוצמ לע םירבועו תדכ
 ואלאו (ט ,ה"כ םירבד) ולענ הצלחו השע

 םתמבי תא ןיפוכ םתשיגנ ידי לעד לוזגת אלד

 טלעג-הּכונח -- 102 -=

 םניאש ןוממ ןתיל 'יכירצ םהש 'הבהאמו

 םאו ..םנחב הצלחו הרמא הרותהו םיבייח

 ןוממב ויניע ןתיו ץולחל יתלבל םביה ברסי

 הצילחה ןמ טמשהל ידכ חרבי וא ולש וניאש

 הצרתיש דע תולהקה לכ לש םרחב דכלי

 161015/0 5611-(6סש- ,ןייטשלקניפ .ל) "ץולחל

 ,קרָאי-וינ ,סזחזמסח/ זמ 106 11100166 5

 ,א/2387 ,לטעצכוז ןיא ;253--252 ,229 ,4

 .("הצילח,

 טימ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןָאט וצ טשינרָאג טָאה'ס
 ןטוג ןטימ ןבעג טגעלֿפ ןעמ סָאװ ,רכׂש םעד
 ןוֿפ הנקּת א יװ ,החרט ןיז רַאֿפ ֿבר םעד ןליװ

 ןוא רוציקב טכַאמ ן"ת רָאי ןוֿפ ןיסעה תנידמ
 ורשוע יפל רשועה הצילחו ןיטיג רכש :רָאלק

 יפל ותחרט רכש ד"באל ןתי ותיינע יפל לדהו

 -בעה ןיא ,79 ,ן"רת ,ןילרב ,הרומל יש) ותחרט
 .(לייט ןשיער
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 טקנעש ןעמ סָאװ טלעג סָאד , ,טלעג"הּכונח

 -נָא יד וצ טיג ןעמ סָאװ ןוא רעדניק יד

 ,ֿבר ַא יו עדניימעג רעד ןוֿפ עטלעטשעג

 "הכונח םוא טַײלעמערָא וצ רעדָא שמש ,ןזח

 -לַא ןַא -- הּכונח .(ב/93 ,שָאוהייקַאויּפס)

 רעַײנ ַא -- טלעג-הּכונח ,ֿבוט"םוי רעט

 -הּכונח ןוֿפ ריֿפנַײא רעד ןעוו יונעג .גהנמ

 רָאלק טשינ זיא ,ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא טלעג

 ןליּפש ײלרעלַא וליֿפַא .טמיטשַאב טשינ ןוא

 ,רעטלע ךס ַא ןענַײז תוֿבּתּכ-הּכונח ןוא

 זדנוא רַאֿפ ןרָאי רעטרעדנוה טימ רעטלע

 -עג טלעג-הּכונח זיא טַײצ רעקיטציא ןיא

 -ייטש-רעדניק ןשידִיי טימ ןדנוברַאֿפ ןרָאװ

 -עג שָאוהי-קַאװיּפס ןבָאה אמעט-יאהמ ,רעג
 רעדניק יד עיציניֿפעד רעייז ןיא טלעטש
 דָארג זַא ,רָאג ארֿבס ַא .טרָא ןטשרע ןֿפױא
 ןעמוקַאב וצ ןביױהעגנָא ןבָאה רעדניק יד
 ןענַײז יז ;רעטעּפש ךס ַא טלעג-הּכונח
 ןוֿפ ףירגַאב ןיא עטצעל יד ןעוועג רשֿפא
 -עגנָא .הנּתמ-טלעג יד ןעמוקַאב וצ טַײצ

 יד רעירֿפ ןעמ טָאה תונּתמ ןבעג ןביוה
 עקַאט רָאנ ,עסיורג םּתס טשינ ןוא "עסיורג;
 יר לַײװרעד ,םירוקמ ייווצ .שדוקיילּכ יד
 -ָאילביב םעד ןיא .םעד ףיוא ןזַײװ ,עטשרע
 רֿפס ןשילַאטנעִירָא ןשיטַאמעלבָארּפ-שיֿפַארג

 ַא זיא טֿפַאשרבחמ סנעמעװ) םימי תדמח



 טלעג-הּכונח

 טרעוװ (טנַײה זיב שינעטער עטזיילעג טשינ

 הּכונח גָאט טכַא יד ןיא זַא ,טכַארבעג

 -ךוניח טימ ןבעגּפָא ךיז טַײל עמורֿפ ןגעלֿפ

 ןוא םידימלּת עמערָא ןגרָאזרַאֿפ ,םינינע

 תכאלמ; רעייז ןגעוו םידמלמ יד טימ ןדייר

 הזמו :ןבעגעגוצ טרעוװ ךָאנרעד ןוא ?םימש

 תומוקמ המכב גהנמה טשפתנ םעטה

 הכונחב ןברל תועמ םיכילומ תוקונתהש

 םיחתפה לע םירזוח םיינע םגו תונמ רתי םע

 הרות יינעל איה תוצמה רקיע ןכא ,םהב

 קלח ,ג"כקת ,ונרוויל ,םימי תדמח) רומאכ

 ןוֿפ העידי ַא ָאד רימ ןבָאה .(א/ס ,ינש

 יד טַײצ-הּכונח טלעג ןבעג ןגעוו ה"י ןט7

 -וקמ המכב גהנמה טשפתנ; ביוא .םידמלמ

 גהנמ ןוֿפ בױהנָא םעד ףיוא טזַײװ "תומ

 -- רעִירֿפ טַײצ ַא ףיוא זמרמ זיא רעדָא

 .וקיּת ַא טימ רימ ןזָאל

 יו ,לַײװרעד רימ ןבָאה עּפָאריײא-חרזמ רַאֿפ

 ןשיסַאלק םעד ,"הּכונח תועמ, רַאֿפ רוקמ ַא

 םעד ,רוטַארעטיל רעשידיסח רעד ןוֿפ רֿפס

 סט"שעב םעד ןוֿפ ,ףסוי בקעי תודלות

 טרעוו טרָאד .ןהֹּכה ףסוי בקעי 'ר דימלּת

 יו ,גהנמ םענייש םעד ןגעװװ טלייצרעד

 ןשיוװצ טַײצ-הּכונח ןרָאֿפמורַא ןגעלֿפ םינבר

 ןיא ןַײז ךירדמ ייז ןוא סעקינבושִיי יד

 יד ןגעלֿפ טַײצ עטשרע יד .טייקשידַיי

 -ניא ,טסיזמוא ֿבוח םעד ןַײז אלממ םינבר

 יד ןוֿפ יײברעד ןבָאה ןוא; םימש םשל ןצנַאג

 האנה וליֿפַא ןעועג הנהנ טינ טַײלסֿפרָאד

 לבקמ ןיוש ייז ןבָאה ךָאנרעד .* !הטורּפ הוש

 זיא'ס זיב הלטבירכׂש יו תונּתמ ןעוועג

 טָאה :ןײלַא ךיז רַאֿפ תילכּת ַא ןרָאװעג

 -ֿפױא ןצנַאגניא טַײצ רעד טימ ןיוש ןעמ

 -ֿפױא םעד רעביא ןבָאה וצ החגשה טרעהעג

 םינבר יד רָאנ ,טַײלסֿפרָאד יד ןוֿפ ןריֿפ

 -וצ לעיצעּפס ןרָאֿפמורַא טַײצ-הּכונח ןגעלֿפ

 זיא רעטעּפש .תונּתמ ךיז רַאֿפ ןעלמַאזֿפיױנ

 ןרָאװעג טגײלעגֿפױרַא הררש םעד ןוֿפ ןיוש

 ,רעַײטש רעלעיצעּפס ַא טַײלסֿפרָאד יד ףיוא

 -הכונח םייהַא םינבר יד ןקיש ןזומ ייז ןוא

 טינ רעמ ןיוש ךיז ןֿפרַאד ענעי ,טלעג

 יד רעביא םעד בילוצ ןרָאֿפ ןוא ןַײז חירטמ

 טלעג-הּכונח -- 103 -=

 ,מ"קת ,ץערָאק ,ףסוי בקעי זודלות) רעֿפרעד

 לארׂשי ר"ד טיול טריטיצ ,וצ השרּפ ,א/חע

 רוטַארעטיל רעד ןוֿפ עטכישעג יד ,גרעבניצ

 -הּכונח ,1 (109 ,?שוו ,1936 ,ענליוו ,ןדיי ַײב

 רעד רַאֿפ םרוג רעד ןעוועג ךיוא זיא טלעג

 םעד ןוא דוד 'ר ֿבר םעד ןשיװצ שינעגעגַאב

 ,רּתסנ ַא ןעוועג ןַאד ךָאנ זיא סָאװ ,ט"שעב

 רֿבויילקמ דוד יבר ברה :ןרעוװו הלגתנ לָאז

 רֿפ יא טלעג הכונח ךאנ ןיראֿפיג זיא

 לארשי יבר ברה יו ףראד םעד וצ טזנאלב

 ןיא ןמוקיג רע זיא .ןיסעזיג זיא ט"שעב

 :בייו ןייז טגערֿפיג טה נוא ןיירא בוטש

 רע :טגאזיג איז טאה ?ןאמ ןייד זיא יװ

 יד ןעקניירט ןא טֿפלעה ןיא רדנאר ןייב זיא

 ןייז ןיא ןסעזיג זיא רע ריבא .תומהב

 ,בט םש לעב יחבש) לביטש תודדובתה

 -ידיסח ַא .(ו"ט קרּפ ,ב/ו ,ו"עקת ,ץערָאק

 ,גהנמ םעד טריוויטָאמ ךיוא טָאה יבר רעש

 ןוֿפ טכיל-הּכונח יד ןדניצנָא םעד בילוצ

 מ"ירה-ישודיח רעד טָאה ,סטכער וצ סקניל

 דלעג הכונח תתל גהנמל םעטה :טגָאזעג

 רשוע הלאמׂשב (זט ,ג ילשמ) בותכש ינפמ

 איבמ לאמׂשב תישענה וז הוצמו ,דובכו

 ,ביבא-לת ,הלוגה יניע ריאמ) תורישע

 .(1 'יס ,99 ,ינש קלח ,ד"ישת

 ךָאנ גהנמ רעד ךיז טָאה ןרָאי ןוֿפ ךשמ ןיא

 זיא םינבר ץוחַא .טײרּפשעגסױא רעמ

 הסנכה ןוֿפ רוקמ ַא ןרָאװעג טלעג-הּכונח

 סע :שדוקיילּכ עקירעביא יד רַאֿפ ךיוא

 -- קיד ריאמ-קיזַײא טבַײרש -- ןַאד רַאװ

 ןוא ןטנגעג ענעי ןיא עטיז עטלַא ענייא

 -ילּכ יד סָאד ,ךיוא טנַײה ךָאנ טכַײליֿפ

 שמש רעד ,ןזח רעד ,דיגמ רעד לשמל ,שדוק

 יד רעביא הּכונח ךָאנ ןרָאֿפ וצ ןגעלֿפ

 ןוא .ןטעב וצ טלעג-הּכונח םוא םיֿבושַיי

 עלעסיבַא טלעג ץוח ןבעג וצ ייז טגעלֿפ ןעמ

 רעד) ןכַײלג סָאד ןוא קינָאה ,ןרָאק ,ןֿפנָארב

 סָאד טעמּכ ,25 ,ז"כרת ,ענליו ,קינֿבושי

 :םירֿפס-רכומ עלעדנעמ טבַײרש עבלעז

 ןוא טחוש-טָאטש רעד טגעלֿפ טַײצ-הּכונח

 םיא טימ ןרָאֿפמורַא שמש םעד טימ ןזח

 "וצ ןוא סעקינֿבושִיי עקידמורָא יד רעביא



 טלעג-הּכונח

 ןרעמ ,לֿפָאטרַאק ךעלקעז ייז ַײב ןעמענֿפױנ

 -הּכונה ןסייהעג טָאה סָאװ ,תוקרי ראש ןוא

 ,19 'ב ,1928 ,עשרַאװ ,קרעװ עלַא) טלעג

 -רעטעּפש ַא ןוֿפ ,(43 ,וו ,ס'מייח 'ר המלש

 זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד תונורכז-לעב ןקיד

 ןרָאי ןיא ךָאנ ןטלַאהעגנָא טָאה גהנמ רעד

 -ָאטש יד ןעמוקנָא ןגעלֿפ טַײצ-הּכונח : םורַא

 יז ןוא טלעג-הּכונח ךָאנ שדוק-ילּכ עשיט

 -עֿבושח יד וצ .ןײגקעװַא טינ קידייל ןגעלֿפ

 ךיז טגעלֿפ סעקינֿבושַיי ערעכַײר ןוא ער

 רעד ,לטעטש ןוֿפ ֿבר רעד לָאמַא ןּפַאכּפָארַא

 רעד וליֿפַא לָאמַא ןוא ,יאבג רעד .,ןוח

 -ּפָא ךוזַאב ַאזַא טָאה חרוא סינכמ םעד !יבר

 -עג טָאה רע .טלעג טימ ללש ַא טסָאקעג

 ,רעכוזַאב יד וצ תוֿבדנ יד ץוחַא ,טֿפרַאד

 ןתוכרטצה עשלהק עלַא ףיא ךיוא ןבעג

 ,קרָאי-וינ ,ןעוועג זיא לָאמַא ,וָאלעּפָאק .י)

 זַא ,רעדנּוו ןיק טשינ .(241--240 ,6

 הׂשעמ ַא וצ טבַײרש ןֿפַאשסקלָאֿפ סָאד ךיוא

 ןַאמסֿפרָאד ַא וצ טמוק איֿבנה והילא יװ

 -עג זיא'ס ,לָאמַא טימ :טלעג-הּכונח ךָאנ

 -רַאֿפ איֿבנה והילא ןעמוקעג זיא ,הּכונח ןעוו

 םיא לָאז רע :טגָאזעג טָאה ןוא טלעטש

 ןַאמסֿפרָאד רעד טָאה .טלעג-הּכונה ןבעג

 רעדנַא ןייק טשינ טָאה רע זַא ,טגָאזעג

 ּוו עלעקשוּפ ןיא סָאװ ,סָאד רָאנ ,טלעג

 ןֿפנָארב ןֿפױק וצ טלעג ןבילקעג טָאה רע

 -עג ןאיֿבנה והילא| רע טָאה ,ןהסנרּפ רַאֿפ

 ןעגנַאגעג רע זיא .?סָאד ןַײז זָאל; :טגָאז

 ןבעגעגקעװַא ןדליג רָאּפ יד םיא טָאה ןוא

 ןוא תודגַא ,איבנה והילא ,סענעמ םהרבא)

 .(151--150 ,1955 ,קרָאי-וינ ,תֹוישעמ-סקלָאפ

 ןַא ןיא ןיש רימ ןעניֿפעג םיׂשמש עגונב

 ,ה"י ןט18 ףוס ןוֿפ טנעמוקָאד ןלעיציֿפָא

 ןעמ טָאה שמש ןוֿפ תוסנכה יד ןשיװצ זַא

 רעביא ןרָאֿפמורַא סָאד ןדנ ןיא ןבעגעגנַײרַא

 םוי םויה :טלעג-הּכונח ךָאנ רעֿפרעד יד

 הנמתנ ן1797| תיחנקת ןוושחרמ ויְד ,'ד

 שמש תויהל ביל אדוהי ה"ב ריאמ 'מ ה"ה

 םויהמ ןיוודאלוו הליהק הפ} ק"פ םיניידה

 ןהו ן18001 ךמסקת רייא ח"ר 'חא דע ל"נה

 יצחה חקי ש"חר ונייהד :ולש תוסנכה ןה

 טלעג-הּכונח -- 104 -=

 םוי ברעבו| כ"הויעבו ...וניתלהקד ץ"שהמ

 בבסיו ,כ"היבב הרעק ול 'יהי ןםירוּפיּכה

 ,תודועת) הכונח תועמ רובע םירפכה לע

 ,(33 'מונ ,ג"מר

 ןיגמורַא ןגעק טירטסױרַא ןטשרע םעד

 דָארג רימ ןעניֿפעג טלעג-הּכונח ןבַײלק

 הּכונח יא ןעמ טָאה קסנימ ןיא .םינזח עגונב

 םעד ןבעג וצ הטלחה ןַא ןעמונעגנָא טייסקת

 ,עסַאק-הרֿבח רעד ןוֿפ לבור רעבליז ןַײנ ןזח

 רעביא ןײגמורַא הּכונח טשינ לָאז רע ידּכ

 םהרבא) םיּתב-ילעב יד ןוֿפ רעזַײה יד

 םיסקנפמ תומשרו םימיה תודלות ,דבש םייח

 תיבו ?םיאורק העבש; ק'ח לש םינשי

 ,הינש תרבוח ,א"ערת ,קסנימ ,לודגה שרדמה

 םילשורי ןיא שרעדנַא .(איק 'יס 3

 יד ןיא זַא ,טגנערב יקסנול לקַײח .אטילד

 םינזח עקידמסרוֿפמ יד ןוֿפ תונזחייֿבתכ

 זיא ענליו ןיא רעגניזנַײֿפ ןוא רעזמָאל

 ןטעב ןייג הּכונח ןגעמ ייז זַא ,ןעמונעגסיוא

 יד טימ *סַאב? םעד ןוא טלעג-הּכונח

 ,"הלודג הקדצ, סא טלַאה "סרעפַיפ;

 -ליוו ,ענליוו ןוֿפ עטכישעג רעד רַאפ סקנפ)

 ,2 (859 ,1922--ג"פרת ,ענ

 ןייג סָאד זיא ךעלטעטש עניילק יד ןיא

 טימ ןרָאװעג טעװַארּפעג טלעג-הּכונח ןבַײלק

 טניימ סָאד ,"טַײקכעלרעַײֿפ רעסיוועג ַא

 רעד ןיא ענרעטמַאל ַא טימ ועמשמּכ וטושּפ

 :טנָאטַאב סרעדנוזַאב טרעװ סָאװ ,טנַאה

 -לעב רעד| רע זיב ,טיירב ױזַא ,גנַאל ױזַא

 ןיא ׂשמש-ןטָאלַאש ַא ןרָאװעג זיא ןרעֿפ

 ןרעטמַאל םעד ןגָארטכָאנ :טסייה עס ,טָאטש

 ןזח םעד ןוא תורּפּכ יד וצ טחוש םעד

 ,ןיקצעניל לאוי-קחצי|) טלעג-הּכונח ןכָאנ

 ,ט"סרת .,ענליו ,לעגנתי עשידיסח סָאד

 -ײה יד רעביא ןזח רעד טייג הּכנח 4

 ןעמענ טנַאה ןיא ענרעטמַאל ַא טימ רעז

 טגעלֿפ שמש-טָאטש רעד ךיוא .טלעג-הּכונח

 ,ץעדָארָאה ,ארזע-ןב .ע) עבלעז סָאד ןָאט

 יד ךיוא ;(27 'מונ ,ב/173 ,ט"שת ,קרָאי-וינ

 ןטנװָא יד ןיא ןייג הּכונח ןגעלֿפ םיררושמ

 ךָאנ ענרעטמַאל ַא טימ רעזַײה יד רעביא

 םיררושמ ןוֿפ ,טרַאבלעג לכימ) טלעג-הּכונח



 טלעג-הּכונח

 ַא םּתס וליֿפַא .(0 ,1942 ,קרָאיײוינ ,ןבעל

 חמׂשה ןַאמערָא ןַא ,רָאי ץנַאג ַא ןוֿפ דִיי

 סָאװ וצ, לדיל ַא ןיא ךיז טמירַאב וקלחב

 טמוק סע זַא :"רשוע ןַא ןַײז רימ גיוט עשז

 / ,טלעוו ַא רימ ךָאד זיא ,ןבעל הּכונח ךָאד

 / ,ענרעטמַאל עסיורג יד ןָא רימ דניצ ךיא

 -סַאב .ש) טלעג-הּכונה ךָאנ רימ ייג ןוא

 ,רעדילסקלָאֿפ עשידַיי ,לַאוװק םַײב ,יקסמָאט

 -יציֿפָא טָאה הּכונח .(5 ,ב/92 ,1923 ,ענליוו

 הווצמ ןייק םירוּפ יװ טגָאמרַאֿפ טשינ לע

 טלעֿפ רעבירעד ,?םינויבאל תונּתמ, ןוֿפ

 טעמּכ הּכונח ןגעוו ןֿפַאשסקלָאֿפ ןיא עקַאט

 ךַײלגרַאֿפ ןיא וויטָאמ-טלעג רעד ןצנַאגניא

 ךָאד .רעדיל-םירוּפ ןיא טרֿפב ,םירוּפ טימ

 -ַײרֿפ ןוֿפ טַײצ ַא ןעוועג געט טכַא יד ןענַײז

 ,לשמל ,טַאטשנוַײא יו תוליהק .טייקיביג

 עשימָאנָאקע בילוצ ןעמונעגנָא ןבָאה סָאװ

 תונקּת עגנערטש ייר ַא תוביס ערעדנַא ןוא

 ,רעייג-הנידמ ןוא םינצבק עשימייה ןגעק

 הּכונח רַאֿפ םַאנסיוא ןַא טכַאמעג ךָאד ןבָאה

 ,טַײלעמערָא יד ןבעגעג ;ךַײלגוצ םירוּפ ןוא

 ןײגוצמורַא טנַאה עַײרֿפ ַא ןגָאז וצ ױזַא

 רעייז ליֿפיװ ןרָאנש ןוא רעזַײה יד רעביא

 תא דיבכהל אלש םיחרואה :טסולג ץרַאה

 תיבל תיבמ בבסל םיאשר םניא הלהקה ינב

 ימיב ןםא יכ| א"כ |די לע י'ע ץבקל

 םהירחאלו םהינפל לבא ,םירופ ימיבו הכונח

 ,134 'מונ ,153 ,ןײטשכַאװ) ארוסאד אכיתח

 אצי הז רבדו ;(ב"צת תוּכוס מ"החד 'א

 ימי השלשו הכונח ימי הנמשש ללכה ןמ

 ונמוב אבה חרוא לכל תושר שי םירופ

 ושפנ תואכו ונוצרכ םיחתפה לע רוזחל

 ימונ : ךיוא ;ו"צת ןויס ד"כ ,137 'מונ ,158)

 ןיא טרעװ טסיזמוא טשינ .(146 ןוא 5

 זיא ,טוג יו יִא ,ןייש יװ יָא; דילסקלָאֿפ ַא

 הּכונח ןביוהעגסורַא *!דֵַיי ַא ןַײז וצ ךָאד

 טימ םינצבק טימ עקַאט גנודניברַאֿפ ןיא

 ַא זיא הּכונח ןוֿפ ךָאװ יד :הלעמ  ַאזַא

 -הּכונה ןבַײלק ןעיײג עלַא ןעװ / ,טלעוו

 (40 'מונ ,40 קערַאמ--גרובזניג) טלעג

 .רעדניק וליֿפַא ,ןיילק ןוא סיורג -- עלַא

 -סירטעלעב ןוא תונורכז ןענַײז הּתע-תעל

 טלעג-הכונח -- 105 --

 ןבעג רַאֿפ םירוקמ-טּפיױה ייוצ יד קיט

 טשינ ןעיײג עדייב .טלעג-הּכוננח רעדניק

 ריֿפנַײא רעד .ה"י ןט19 םעד יװ רעטַײװ

 רעד טימ זַא ,ןעמונעגנָא קרַאטש ױזַא טָאה
 עקירעביא יד טלקנוטרַאֿפ סָאד טָאה טַײצ

 אמּתסמ זיא בױהנָא ןוֿפ .*םיֿפּתש, ערעטלע

 -ניק יד רַאֿפ תונּתמ-טלעג ןוֿפ ריֿפנַײא רעד
 .ןרָאװעג טײרּפשרַאֿפ לענש ױזַא טשינ רעד

 ןוא טַײקרעַײט יד ןסעגרַאֿפ טשינ ףרַאד ןעמ

 -מערָא עסיורג יד ,לָאמַא טלעג ןוֿפ תוֿבישח

 -ידִיי רעד ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,טייק

 ןעמ טָאה הקדצ ףיוא וליֿפַא זַא ,סַאג רעש

 יד ןוֿפ תונורכז יד ןיא ."תוטורּפ, טלייטעג

 -יא ןגעוו רָאנ רימ ןענעייל ןרָאי-רעדניק

 ,טלעג-הּכונח ןעמוקַאב םַײב ןשינעבעלרעב

 םעד ןלייצרעד לָאז רעצעמע ןעװ ןטלעז

 ןַאד -- ןעמוקַאב טשינ טָאה רע זַא ,ךוּפיה

 ןעוועג .טגַײװשרַאֿפ ןעמ רעדָא ןעמ טגַײװש

 בילוצ ןבָאה סָאװ ,רעדניק עשידִיי גונעג

 -ַאב ןוֿפ דײרֿפ יד טסּוװעג טשינ טַײקמערָא

 ,וָארעגנעװ ענילּוַאּפ .טלעג-הּכונח ןעמוק

 ןיא 1822 םורַא זיוה שידיגנ ַא ןיא ןריובעג

 -רוטלוק עריא ןיא טלייצרעד ,קסורדבָאב

 זיא ךעלטנייוועג זַא ,תונורכז עכעלטכישעג

 -נַאלג ַײנ ןוֿפ ןענַאטשַאב טלעג-הּכונח סָאד

 10סז0סזז6ח סזחסז (210855-) טלעגרעּפוק קיצ

 טגנערב יז .(22 ,1913 ,ןילרעב ,חו;//6ז

 -הּכונח ןלייט טגעלֿפ רעטומ ריא זַא ,ךיוא

 .א .לטכיל ןטֿפניֿפ םַײב טשרע טלעג

 :טרעלקרעד ןוא םעט  ַא ןָא טיג סקַאז .ש

 ןעועג זיא הּכונח ןוֿפ גָאט רעטסערג רעד

 טָאה לטכיל עטֿפניֿפ סָאד .לטכיל עטֿפניֿפ סָאד

 -הּכונה ןלָאצסױא טוװמעג ןעמעלַא ןעמ

 -רעט רעטצעל רעד ןעוועג זיא סָאד .טלעג

 טגײלעגּפָא טרָאטעג טינ טָאה סע ןוא ןימ

 ,1927 ,קרָאיוינ ,ןעטלעוו עי'בורח) ןרעוװ

 הרֿבח יװ גנורעדליש ַא טמוק רעטַײװ 5

 ךָאנ םיֿבורק יד וצ ןזָאלעגקעװַא; ךיז ןבָאה

 זַא ,טריֿפעג ךיז טָאה ללכב .('טלעג-הּכונח

 רעדניק יד ןלייט ןביוהעגנָא טָאה ןעמ

 -שרע סָאד ןדניצנָא ןכָאנ ךַײלג טלעג-הּכונח

 :לטכיל עט
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 ,טלעװ עַײנ ַא טנֿפעעג ָאד ךיז טָאה רימ

 -הּכונח ןערַאטס ןבױהעגנָא ךיז בָאה ךיא

 ,טלעג

 לדיירד ַא טֿפױקעג ןטַײצַאב ןיוש בָאה ךיא

 :לדער עצנַאג סָאד טריֿפעג בָאה ןוא

 -קעװַא לּפמעל סָאד רָאנ טָאה עטַאט רעד

 ,טלעטשעג

 טלעג-הּכונח טנָאמעג דלַאב םיא ךיא בָאה

 םיניֿפ חול-טלעוו רעד ,יקצעניל לאוי קחצי)

 ,ילואיקחצה ןיצק ילע ןיֿפ ...ףסּכ ןייא רהָאי

 .(35 ,ג"מרת ,סעדַא

 :טנעמָאמ םעד ױזַא טרעדליש ץרַאװש .י .י

 -- סָאבעלַאב רענַײֿפ ַא ןוא עטַאט ַא דַיי ַא

 ,טגײלעגֿפױא תונומזּפ-הּכונח יד טמורבעג

 ,בוטש ןרעביא טַײצ קיטש ַא ןעגנַאגעגמורַא

 ,לדרעב סָאד יצ ,ךיז דרָאב ענַײֿפ יד טעלגעג

 ,טשרמולּכמ קידנסיװ טינ טכַאמעג ךיז ןוא

 עסייה ףיוא יו גרַאװניײלק סָאד טנערב'ס זַא

 ,ןליוק

 טליּפשעג -- טלעג-הּכונח ףיוא טרַאװ ןוא

 .עידעמָאק

 ,(139 ,1952 ,עקיסקעמ ,עמעָאּפ ,ןרָאי עגנוי)

 רעדנוזַאב ַא ןזָאלעגרעביא טָאה רעדניק ףיוא

 -עג ןבָאה םיֿבורק ױזַא יװ ןֿפוא רעד םשור

 יצ קיצרַאהטײרב -- טלעג-הּכונח טלייט

 קרַאטש ךיז ןעלגיּפש ןליֿפעג יד .קיצרַאהגנע

 -רעד יד ןיא יא ןוא תונורכז יד ןיא יא ּפָא

 טבַײרש (ב"צרת--ד"ירת) ימע-ןב .ןעגנולייצ

 ױזַא ,לַײװרעד :גנולייצרעד-הּכונח ןַײז ןיא

 -ורב רערעטלע רעד} רע טגייל ,קידנעייטש

 ןַײז ןוֿפ ענעשעק ןיא טנַאה יד ןַײרַא ןרעד

 ןוא עטיור טימ לבַײל ןלענַאלֿפ עװָאטַאװ

 טרָאד ךיז טערבָאב ,ךעלקעסַאּפ עצרַאװש

 רענעצ ןסיורג ַא סױרַא טעּפלש ,עגד ַא

 -הּכונח םיא רימ טיג ןוא (סעקיּפָאק ףניֿפ)

 רימ ךיז טָאה טלעג-הּכונח ןימ ַאזַא .טלעג

 יװ רָאג רעװ ךיא .טמולחעג טינ וליֿפַא

 ןעמַאמ רעד וצ דלַאב ףיול ןוא טשימרַאֿפ

 ןוֿפ טכַאנ עטשרע יד) הלודג רעד טימ

 םייח .(50 ,1893--ד"נרת ,סעדַא ,הכנח
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 --ב"כרת) עליכדרמ 'ר ,יקסנירעמעשט

 -יװ ,ןענָאמרעד וצ טשינ טלעֿפרַאֿפ ,(ז"ערת

 טָאה עמומ עדעי ןוא רעטעֿפ רעדעי לֿפ

 יװ לטעטש  ַאזַא ןיא .טלעג-הּכונח ןבעגעג

 -עג טַײצ ןַײז ןיא ןיוש ןעמ טָאה עלעטָאמ

 לברעק ַא ןבעג וצ הגׂשה ןַא ךיוא טַאה

 -לּת ,יליטומ יתרייע) לבור ןבלַאה ַא רעדָא

 -םולש טָאה ץלַא סָאד ,(165 ,א"ישּת ,ֿביֿבא

 ןיא טרעדלישעג שירעלטסניק ױזַא םכילע

 -הּכונח גנולייצרעד-רעדניק רעשיסַאלק ןַײז

 -ייג רעדניק .1900 רָאי ןיא ןבירשעג ,טלעג

 ֿבגא ןוא םיֿבורק ַײב טלעג-הּכונח ןבַײלק ןע

 יד ןוֿפ ןבעל םעד ןגעו טלייצרעד טרעוו

 ,סרעטקַארַאכ ערעייז ,סעמומ ןוא סרעטעֿפ

 ןֿפױא רעטשרע רעד .רעזַײה ןוא תוסנרּפ

 -השמ רעטעֿפ רעגרַאק רעד עקַאט זיא רעַײֿפ

 טימ רעדניק יד טֿפרַאװרַאֿפ סָאװ ,ןרהא

 סָאװ ?ריא טליװ טלעג-הּכונח :תולאש

 ןָאט ריא טעװ סָאװ ?טלעג רעדניק ןֿפרַאד

 ,ןעלצנערטעצ ,ןבעגסיוא ?ַאה ?טלעג ןטימ

 עטַאט רעד ןבעגעג ךַײא טָאה ליֿפיװ ?ַאה

 טימ םױק ןוא ?טלעגי-הּכונח רערעַײא

 טנַאה ןיא ןַײרַא רעדניק יד רע טקור תורצ

 -עגּפָא ,ערעווש ,סעקַאטיּפ עטלַא עכעלטע

 -עֿפ עגרַאק רעבָא .תועבטמ עטרַאה ענעביר

 ןַא טָאג ןעקנַאד ןענַײז סעמומ ןוא סרעט

 -עג טשינ ללכב טָאה ךַאז ןייק .םַאנסיוא

 ,ֿבוט-םוי ןקיטכיל םעד ןעלקנוטרַאֿפ טנעק

 ןוֿפ לַאװק ַא ןבילבעג ןוא ןעוועג זיא סָאװ

 לָאמַא רעדניק עשידַיי רַאֿפ ליּפש ןוא דײרֿפ

 עקַאט טביוה םכילע-םולש יװ ,טנַײה ןוא

 -ָאװ ,רעדניק ,טֿפערט :גנולייצרעד ןַײז ןָא

 עלַא ןוֿפ רעטסעב רעד זיא ֿבוט-םוי רעס

 טשינ רדסּכ גָאט טכַא .הּכונח ? םיֿבוט-םימי

 ,ץלַאמש טימ סעקטַאל ןסע ,רדח ןיא ןייג

 עלַא ןוֿפ ןעמוקַאב ןוא לדיירד ןיא ןליּפש

 ןעמ ףרַאדַאב ,ונ -- טלעגיהּכונח ןטַײז

 .(טלעג-הכונח) ?ֿבוט-םוי ןרעסעב ַא ךָאנ

 עקיטַײז רָאּפ ַא טימ ןַײז םייסמ רימָאל

 -ָאֹּפ ױזַא ןרָאװעג זיא טלעג-הּכונח .םיטרּפ

 לָאמַא טרעוו עיסימָאק וליֿפַא זַא ,רעלוּפ

 םענייא ַײב :ןעמָאנ םעד טימ ןֿפורעגנָא
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 .תוֿבוחר ,ינמחנ םעניבא 'רֿפ ןוֿפ טקישעגוצ

 רַאֿפ ןעמונעגנָא רָאי ןייא ןיא ךיא בָאה

 -נַײרַא רע טאה ,ץליהעג לבור טנזיוט ןצֿפוֿפ

 טרעדנה ףניֿפ *טלעני-הּכוננח; טקישעג

 גיצכעז ,שטיװָאצַאק רסיא לארׂשי) לבור

 -ביב .(290 ,1924 ,קרָאי-וינ ,ןעבעל רהָאי

 -יא ןַא ןרעװ טנָאמרעד לָאז שיֿפַארגָאיל

 הכונח טַאלבציו שירַארעטיל טרירטסול

 טול .1910 עשרַאװ ןיא ןענישרעד ,דלעג

 ,ןויס ט"כ) ץראה רעֿביֿבא-לת ןיא העידי ַא

 עבטמ יד טכַאמעגכָאנ טוג ןעמ טָאה (ז"ישת

 "טלעג הכונח;} עבטמ

 עבצב תוטורפ 100 ןב עבטמ יוליג
 תילגנאב תמתוח וילעו ,ליגרה ןמ הנוש
 תריקחל אשונ ".ס.קיס טלעג הכונחא
 תשקב יפל ,ץראב עבטוה םא הרטשמה
 רפוסל לומתא עדונ --- לארשי קנב תלהנה
 ,םילשוריב "ץראה,

 ישנא ידי-לע לארשי קנבל רסמנ עבטמה

 םוקמב ותוא ולבקש ,ופיב קראפ הנולה
 הבוט איה ולש העבטהה .ליגרה עבטמה
 רקיעב ,רוביצה תֹא תועטהל הייושעו דאמ
 התנפ לארשי קנב תלהנה .הלילה תועשב
 ,ץראב עבטוה עבטמה םא רוקחל הרטשמל
 ץראב תועבטמ תעבטה רוסיא םייקש רחאמ
 .םייטרפ ידי-לע

 םעד טגָארט סָאװ ,תוטורּפ טרעדנוה ןוֿפ

 ןורחא ןורחאו ."טלעג-הּכונח, טֿפירשֿפױא

 טסָאּפ יד טגָארט לארׂשי תנידמ ןיא --

 ימד :לּפמעטש ןלעיצעּפס ַא טַײצ-הּכונח
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 -ָאקרעֿפערעּפ ;ב/230 ,יװַאקרַאה .+ הכונח

 :ךיוא ל"גֿפ .א/2307 ,קבא :ב/87 ,שטיװ

 .טלעגענּפוטס

 ולא תורוד רחאוא :יוזא טײטש רוקמ ןיא 1
 חקפל םירפכב 'יבבוסש 'ינברהו תטעמתמ האריהש
 רכש תונתמ לבקל רתיה ואצמו םירפכה יקסעב
 רשכא אל כ"חאו םרובע ותסנרפ לטבמש הליטב
 קר בבסמו ללכ 'ירפכה יקסעב חקפמ וניאש ירד
 לטינש הררשהמ קח השענ כ"חאו .תונתמ לבקל
 וחלשיש קר בבסל ךירצ וניאו םחרכ לעב םהמ
 ,"םתיבל הכונח תועמ ול

 :ןוח רעײז ןגעװ טבַײרש יקסנירעמעשט םייח 2
 ול יד {וימימ ןוחה לאומש לבק אל תוריכׂש
 ,םירוּפּכה םוי ברעב "הרעקא :הנוהּכ תונּתמב
 ,תוחמשב "ךרבש-מ, ימד ,ש"חר ,הכונח-תועמ
 לולא שדוחב תורבקה'-תיב לע "םימחר-אלמ-לא, ימד
 ,(33 ,א"ישת ,ביבא-לת ,יליטומ יתרייע) וכו יוכו
 טײטשרַאֿפ ,ץלַא ךָאנ זיא ןכַאז ןביז עלַא יד ןוֿפ
 -ַאב ךָאנ טָאה רֶע .הסנרפ ןײק ןעװעג טינ ,ךיז
 --:  צליכדרמ 'ר טרָאד ךישממ זיא -- טֿפרַאד
 ןכַאמ ןוא קַאבַאטקעמש טימ ןעלדנַאה ,ןלענק וצ
 ,טַײלעמערָא רַאֿפ "תוטורּפ, יד
 הרודהמ ,1957 ,לארשי ילובל ןומיז גולטק : ןעז 3
 ימונ ,117 :ב"ישת ולסכ ,49 'מונ ,107 ,תינימש
 .ן"טשת ולסכ ,128--7
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 ןייק ןטלַאה טשינ רַאֿפ סנק ,טלעג"הטרח

 ךיז ןגָאזּפָא רעדָא ןַײז אלממ טשינ ,ךַאמּפָא

 לטרעוו ַא .רחסמ ןיא טרֿפב ,תוֿבַײחתה ַא ןוֿפ



 טלעג-הנותח

 זיא,) "שירחוס טינ זיא ןבָאה הטרח, :טגָאז

 ץונַאבכַארּפש ןיא ױזַא .("רחוס-הׂשעמ טינ

 51606ח-5ץזסס/ סח 17 סז- רעד .ױרֿפ ןַײמ ןוֿפ

 רעטנוא טרָאװ סָאד טָאה ,265 ,/6ז040/

 -הטרח טשטַײטרַאֿפ יװַאקרַאה .1604

 ַאזַא (א/231) פומ:-םגסמסע טימ טלעג

 ןשידַיי ןוֿפ הנווּכ יד רעביא טינ טיג שטַײט

 ןז סזוסז - קַארטש .ל .ה .טרָאװ

 טרָאװ םצע ןיא ןַײרַא טשטַײט ,ב/74 ,קשס/

 .טֿפעשעג םענַײא ןָאֿפ ?טירטקיר, :הטרח
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 'ר דיגמ רעדו רע :ש"חר ,טלעג"הנותח

 טָאה ןףרַאשדרעװש ןירעּפלײיה שירעבוד

 ןוֿפ קנַאשעג ןייק ןעמונעגנָא טשינ לָאמנייק

 ןייק ןעמונעג טשינ ךיוא טָאה רע ,םענייק

 טסייה סָאד ...) ש"חר רעדָא טלעג-קס9+-

 ןזח רעד ,ֿבר רעד עכלעוו וצ ,רעטלעג יד

 -הנותח יוװ ,טקיטכערַאב ןענַײז שמש רעדָא

 טשינ ךיוא רע טגעלֿפ -- המודכו טלעג

 ןלעטשנדירֿפוצ ךיז טגעלֿפ רע ןוא (ןעמענ

 םיא טָאה להק סָאװ ,סיטָאלז 8 יד טימ

 טָאטזע ןדִיי יד ,םיובלעדע ריאמ) טלָאצעג

 ;127 ,ז"ישת ,סערַײא-סָאנעוב ,שטירזעמ

 .הסנכה ַא ךָאנ טַאהעג ןבָאה םידמלמ יד

 -שדוח-שאר+- טכַארבעג ןבָאה רעדניק עלַא

 .סעקיּפָאק ףניֿפ רעוװ ,עקיּפָאק ַא רע .טלעג

 .סעקיּפָאק ןצֿפוֿפ וצ -- רעדניק ערעכַײר

 .טלעג-הנותח טכַארבעג ךיוא טָאה ןעמ

 .ה) תונמ-חלש טכַארבעג ןעמ טָאה םירוּפ

 ,י"שת ,קרָאיינ ,עווַאלמ סקנּפ ,ץנימ .װ

9). 

 תונקת ךיז ןעניֿפעג אטיל תניזמ סקנפ ןיא

 ןעז) "הפוח תועמ;} רעדָא ?"הּפוח ימד; ןגעװ

 זַא ,טשינ קֿפס ןייק .("הפוח ימד, לטעצכוז ןיא
 .טלעג-הפוח ןושל ןטדערעג ןיא ןעװעג זיא סע
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 טריטַאד טנעמוקָאד רעד :: טלעג"המיתח

 ,1747) טייקת ,ח"קת ,ז"קת ןרָאי יד ןוֿפ ךיז

 וצ ךיז טיצַאב לַאניגירָא רעד .(1749 ,8

 -זעמ ןוֿפ} הליהק יד סָאװ ,תואצוה ייד ַא

 םיטרּפ עקיטכיװ יד .טכַאמעג טָאה ןשטיר

 טלָאצעגנַײא טלעג-המיתח :ןענַײז ןוֿפרעד

 סָאװ טרּפ ַא ;תוצרא עברא דעו םעד רַאֿפ

1,065 

 טלעג-המיתח -- 108 --

 -רעד ץעגרע ןיא ןזעוועג טינ טציא זיב זיא

 לע החנה רובע ןיטנאטסנאקל האצוה :טנָאמ

 ה"יא םיפוצר םינש העבש ךשמ לע אגרכ

 תוצרא 'ד ינורל טלעג המיתח ונתנו

 ונתנש המ םגו רניהפאק םגו :ץופילו

 -שאלפ ראסימאק ןודאהל טלעג המיתח

 םימודא םישלש ךסל הלועו םשמ יקסניצ

 לכ םימודא ןובשח י"פע 'והז תואמ ינש

 -ןדיי יד ,םיובלעדע ריאמ) שורג ג"י םודא

 ,ז"ישת ,סערַײא-סָאנעוב ,שטירזעמ טָאטש

 ץלַא טָאה ןבעגעג טָאה רענייא ליֿפױו ;7

 -רעביא עקבָארָאקלעב רעקידנעטש רעד

 יו ןבעג טינ טגעלֿפ רע ןוא ,טגַײטשעג

 טָאה רע יװ רָאנ ,טגַײטשעגנַײרַא טָאה רע

 -נוא טכַאמעגּפָא להק טימ רעַירֿפ ןיוש

 רעדָא ייװצ יד :ונייה ,ןגױא ריֿפ רעט

 עכעלטע וצ ןטַאטוּפעד יד ןוֿפ ּפעק ַײרד

 ףניֿפ וצ סעקינלזמילש יד ,לבור טרעדנוה

 ,סעצנילב ,טלעג-המיתח רעקיצנַאװצ ןוא

 -לַא רַאֿפ טריּפש ןקידחסּפ ןוא ךעלזדנעג

 ןזעוועג ןיוש זיא סָאד ןוא ,רָאי ץנַאג ַא ןעמ

 ,ריֿפַאס .י .א) לגייב ַא ןשָארג ַא יו חקמ ַא

 ,עלעזערד עניױש איד רעדָא להקה תַאטח

 -יק ךָאד טעװ ... ;(85 ,| ,ח"מרת ,ענליוו

 ױזַא עמוד ןיא ןלָאצ וצ ןעניױל טינ םענ

 ןייא ַאזַא טימ ןוא ,רימ ליֿפױו טלעג ליֿפ

 ףיוא עקבָארָאק-לעב ַא ןרעו ךיא לעװ ןֿפוא

 טלָאצַאב טעװ טלעג-המיתח ןוא ,רעטַײװ

 ןענעק ןיוש לעװ ךיא ןוא ,ךַײר רעייז ןרעוו

 ןױש לעװ ךיא יװ םיֿבצק יד ףיא ןטַײר

 -עשַאק ךיוא ןעז .(86 ,טרָאד) ןלעװ ןײלַא
 ,טלעג

 הצֿפמ ,ףיוקרעטנוא :טשטַײטרַאֿפ רבחמ רעד 1
 ןַײז וצ
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 רַאֿפ שדוק-ילכ יד ש"חר ,: טלעג"המיתח

 -עדנַא ןוא הבותּכ רעד ףױא ךיז ןענעמתח

 רעד ןוֿפ ןובשח-ש"חר םעד ןיא .תורטש ער

 ןעז ע"קת (ןטױב) ןעטייב ןיא הנותח

 -נָא ךיוא ןזח םעד ַײב טרעװ (טלעגלזעלג

 ןוא ?'יבתכ 'במ דלעג המיתח. :ןבעגעג

 המיתח ,הוקמה ןמ ,ש"חר -- שמשל;



 טלעג-המיתח

 ."הפוח תדמעה רובע הקדצלפ : ךיוא ;"דלעג

 .טלעג-תודע ךיוא ןעז

251 

 רַאֿפ :הלּכ רעד הנתמ ַא ,; טלעגיהמיתח

 טקנעדעג ױרֿפ ןַײמ .םיאנת יד ןענעמתח

 טגעלֿפ לדיימ ַא ןעו זַא ,םייה ריא ןוֿפ

 סָאװ ,ןגערֿפ יז ןעמ טגעלֿפ ,הלּכ ַא ןרעוװ

 רחא :טלעג:המיתח ןגָארקעג יז טָאה

 הלכהל ןתונ ןתחהש םלועה ךרד "םיאנתה;

 בהז-ןועש ,תעבט) "הנתמ, וא ףסכ תסכמ

 -המיתח;) "המיתח-ימד, :ארקנ הזו .(המודכו

 ןתחה דצש ,תונתמה ללכב הז ןיאו .("דלעג

 דעב הלכהל רכש אלא .,תתל בייחתה

 ,תֹומשר ,טזלא הדוהי) םיאנתה לע התמיתח

 טצעי ;(419 ,356 ,'א ךרכ ,ה"פרת ,ביבא-לת

 םוצ ןּתוחמ רעטדײלקַאב רעַײנ רעד טגָאז

 טָאה הלּכ יד ,ןתח רעביל ןַײמ ,ונ :ןתח

 וטסיג סָאװרַאֿפ ,טעמתחעג ןייש ױזַא ךיז

 ןייא ךיוא ןוא טלעג-המיתח ןייק טינ ריא

 ,ןערעטשנעגרָאמ בקעי) ?הנּתמ-הלּכ ענייש

 ,עּביל עיירטעג איד רעדָא עלעקצח 'ר

 ןַײרַא טייג ֿבר רעד ;57 ,ב"מרת ,עשרַאװ

 סע :טגָאז ןוא יז טֿפור ןוא ןיציבר רעד וצ

 טשינרָאג לָאז ןעמ סָאד ,טשינ ךָאד טסַאּפ

 סָאד ,ןיימ ךיא ;טלעג-המיתח ןייק ןבעג

 וד סָאװ ,לטייק ןדלָאג ןַײד ןעמענ טסלָאז וד

 רעד ןבעג ןוא ,הנותח רעד ןוֿפ ךָאנ טסָאה
 לטייק סָאד סױרַא טּפַאכ ןיציבר יד ...הלּכ

 וטסָאה ָאד :הלּכ רעד טגנַאלרעד ןוא

 ,לעגיצ לאיחי) דניק ןַײמ ,טלעג-המיתח

 -טעיפ ,עטכישעג עכילרעדנואוו ענהעש יד

 רע טָאה םיאנּת יד וצ ;(21 ,1911 ,וָאקיר
 הלכ רעד הנּתמ ַא ןטעבעג טשינ ךימ

 -עג ַײס יװ ַײס ךיא בָאה טלעג-המיתח

 טימ עלעטכַאש ַא סױרַא טמענ רע) טכַארב

 םולש) (ןעלעגײֿפ רעביא סע טיג ,גנוריצ

 ,קרָאיוינעשרַאװ ,ןַאמסדנַאל רעד שא

 עכעלטע ךיז ןבָאה -- !ָאד ,ָאד ;1101 ,1

 םיאנּת יד ףיוא ןזיװַאב לָאמַא טימ רעגניֿפ

 ..+ ךיז ןבַײרשוצרעטנוא ּוװ ןזיוועג ריא ןוא

 ַא עניירב טָאה -- טרַאװ ,עק'הרׂש ,טרַאװ

 עמתח ,ךימ גלָאֿפ -- טגָאזעג עכעלקילג

 טלעג-המיתח -- 109 -=

 ,שידִיי -- תונושל ַײרד עלַא ףיױא ךיז

 ַײרד ןגירק וטסעוו ,שיזױצנַארֿפ ןוא שילױּפ

 טָאה לטיג ...!ַאכ ,ַאכ ,טלעג-המיתח לָאמ

 ריא ,טשוקעג יז ,ןעק'הרש ןעמונעגמורַא
 .טײקסעברַא ענעדלָאג עסיורג ַא ןָאטעגנָא

 -ַאּפָא .י) !טלעג-המיתח ,ישרעטכָאט ,ַאנ

 ,1919 .,קרָאיוינ ,(ןַאמָאר) ןילַא ,ושָאט
 ןעמונעגסױרַא רע טָאה ףוס םוצ ;? (84--3

 הּכלמ-תב רעד טגנַאלרעד ןוא טנַאילירב ַא

 -המיתח ריא רע טיג סָאד זַא ,טגָאזעג ןוא

 סיורג וצ ןתח ריא זיא רע תמחמ ,טלעג

 טימ לוֿפ זיא טלעװ יד ,קנורט .י-.י) לזמ

 -סָאנעוב ,םיחא למיגמ השעמ רעדָא םיסנ

 ךיא לעװ לדיימ םעד ;(319 ,1955 ,סערַײא

 -המיתח ךעלדנער קיצנַאװצ ןבעג דלַאב

 טימ ןטישַאב רעטעּפש יז לעװ ןוא טלעג

 אל ןיע רשא לכיטנרעטש ַא .תונּתמ-הלּכ

 טסַאּפ סָאװ ,לרעּפ לרינש ַא ןוא התאר

 ,קנורט .י-.י) הּכלמ רעשיליוּפ רעד רַאֿפ

 ;(5 ,1956 ,7 לירּפַא ,קרָאיײוינ ,גָאט רעד

 ,הלּכ ,לזמ וצ ,זיא ענַײרב

 -- ,ןַײֿפ שיּתבה-לעב

 םיאנּת יד ףיוא טעמתחעג ןוא

 !ןיילַא ךיז

 -- ןעמָאנ ןצנַאג םעד טקָאטעגסיױא

 !טלעװק רעד ,טעז םיא רעוו

 ןעמוקַאב רַאֿפרעד סנעש רעדנּוװ

 ...!טלענ-המיתח

 -109 ,רצֹוא סעבָאב רעד ,רעװָאנילּוא םירמ)
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 ןעװעג .ללּכה ןמ אצוי ןַײז טָאה ללּכ רעדעי 1

 טגעלֿפ ןתח רעד ךיוא ןעװ ,סיוא טוַײװ ,ןלַאֿפ

 םַײב טכַארבעג טרעװ ױזַא .טלעג-המיתח ןעמוקַאב
 ליטנעי ייח לקיניײא סֿבר רעסיל םעד ןשיװצ ךודיש

 ןוֿפ) שלזימ ֿבוד דוד ֿבר ןקידרעטעּפש םעד טימ
 ךצמ עדײז רעכַײר רעד .(קסאל ןוא קסלעשַאנ

 םיאנּת ךָאנ ןבעגעג טָאה ,רעקסּפייל ףלָאװ ,הלּכה
 ועסנ םימי הוזיא רחאו :ןתח םעד טלעג'המיתח
 החלצהלו לזמל םיאנת זא ובתכו אסילל ב"ב לכ

 תועמ ול ןתנ רעקסּפַײל ףלָאװ ...ריבגה ז"אאו
 ,"תובא ץע סרטנוק,) כ"ור תואמ הזיא המיתח
 'ר ...ברה תאמ ך"ארהמ ישודיח :ןיא ,א/ד
 .ג"ערת ,אשראו ,ןהכה רזעלא

 לבא, : טקרעמַאב ןושָאטַאּפָא ןריטיצ ַײב טעזלע 2

 הלחתמ םיארוק הידידלו םיטרפב קדקדמ וניא אוה

 הלכהו ןתחה םימתוחש רחאלו יבמופב םיאנתה
 םיאנתה ירבדב יקב היה ולו .ןינק םהמ םילבקמ



 טלעג-המיתח

 םיסחיתמ םירפוסה יכ ,לבחו ךכ בתוכ היה אל
 ,טטלא הדוהי) הלאכ םינינעל תונלשרו לוזלזב

 'לג ,א ,1920--א"פרת ,קרוייוינ ,ירבעה ,"תונתמ;
 61 .א/11 ,המ

 זיא טסקעט םעד טױל ,:טלעג"המיתח

 רעה !טמקעג הקדצ-= צ םי"מאניש א םָאד

 -קעװַא ןיוש זיא רעבַײרש רעד זַא ךָאנ

 ןעמונעג עדייז רעלָאּפש רעד טָאה ,ןעגנַאגעג

 -יי טימ ןבירשעגרעטנוא טקַארטנָאק םעד

 םיא טָאה רע .?יקצָאטָאּפ תויתוא עשיד

 טָאה ןוא רעב 'ר ןסַײװ םעד ןבעגעגקעװַא

 םעד ףיוא ביוה :טגָאזעג ױזַא םיא וצ

 ןײלַא טשטַײטרַאֿפ טסקעט רעד ,טלעגגָאט

 טעװ רעטכָאט רעַײא זַא : עידנעּפיטס ַא --

 -יש עטוג ַא ןַײז טעוװ ןוא קיסַײלֿפ ןענרעל

 ןעמ רָאנ טינ סנירעליש עטוג ןוא ,ןירעל

 -ָאװַארּפ רַאֿפ ןלָאצ וצ ןוֿפ ייז טַײרֿפַאב

 טלָאצ ןעמ ןרעדנָאז ,ןדומיל-רכׂשו עינעשטוא

 .ש) עידנעּפיטס ה"ד ,טלענגָאט ךָאנ ייז

 -רַאװ ,עטעדליבעג עמרא איד ,דלעֿפנירג .ש

 .(8 ,1896--זנרת ,עש

 זיא ןכל :טַײטַאב א ךָאנ ךיוא ןעניֿפעג רימ
 עטסקיליב יד ןוא ךַאז עטסעב יד סָאד ,ןבילבעג
 ףױקַאזָאק יד טימ טֿפעשעג סָאד ןכַאמ זיא ךַאז
 -גָאּפ ןוֿפ החריט רעד רַאֿפ ,טלעגגאט ,טלעג-"ארטסקע
 ןב יכדרמ) ןלָאצ וצ ֿבייוחמ טינ ייז ןעמ זיא סםָאר

 (65 '1935 ,ענליװ ,ןושל-עמַאמ ןיא ,ןהּכה ללה

 ן2581

 רעשידִיי שיֿפיצעּפס ַא ,טלעגיץנַארעלָאט

 -ּפָאק= ,תושֿפנ לָאצ רעד טױל רעַײטש

 ַא .טלעגצוש+- :ךױא ןֿפורעג ,טלעג

 ןיא רעַײטש םעד ןגעוו עידוטש עקידמיטרּפ

 ,םירוקמ-וויכרַא ןוֿפ דוסי ןֿפױא ןרַאגנוא

 סעיזערעט עירַאמ ןוֿפ טַײצ רעד רַאֿפ טרֿפב

 *'1016- ןייטשנרעב ַאלעב ןעז ,טֿפַאשהּכלמ

1366 606 180218466 

 -פיוק דוד 'ר ןורכזל ...דודל הלהּת :ןיא

 ןשיזעול) 628--599 ,סי"רת ,יולסערב ,ןנַאמ

 םירוקמ עטכַארבעג רעטַײװ רָאּפ יד .(לייט

 ןיא ןיוש .טַײצ רעקידרעירֿפ ַא ןוֿפ ןענַײז

 טרעה (1715) ה"עת רָאי ןוֿפ רוקמ ןטשרע

 ןוֿפ גנַאלקּפָא ןַא תורוש יד ןשיװצ ךיז

 ות (תסהצת

 טלעג-ץנַארעלָאט -- 110 ==

 ןַײז הנֹוק םיא טסלָאז וד ןוא טקַארטנָאק

 רעד טָאה ךָאנרעד .ןבױהֿפױא ןַײד טימ

 םעד ןעמונעג קירוצ םיא ןוֿפ עדייז רעלָאּפש

 ןלָאצַאב ןסייהעג םיא טָאה ןוא טקַארטנָאק

 -ֿפוֿפ יו רעמ טנַײה בָאה ךיא .טלעג-המיתח

 עדייז רעלָאּפש רעד טָאה ,טַײלעמערָא קיצ

 ףיוא טשינרָאג ךָאנ ןבָאה עכלעוו ,טגָאזעג

 ייז רַאֿפ ןבעג רימ ּוטסלָאז ױזלַא ,חסּפ

 ..עדייז רעלָאּפש רעד) לבור טרעדנוה ףניֿפ

 ,ט"ערת ,עשרַאװ ,ל"צז רעלָאּפש בייל 'ר
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 ט
 -עג ןבָאה "םיניצק, יד .ןעגנובַײר-ןסַאלק

 רעַײטשּפָאק ַא רַאֿפ ֿבוח םעד ןטלַאה

 ןוֿפ םיגיהנמ יד ןוא ("ארבגד אתפקרק;)

 םירישע,) ןלָאצַאב ןלָאז עכַײר יד זַא ,להק

 טימ ךיוא טָאה סָאד -- ("ןתיל םיבייוחמ

 -ָארּפ רעד זַא ,ןעוועג םרוג רעטעּפש ןרָאי

 ַא ןכַאמ לָאז ,אדנל לאקזחי יבר ,ֿבר רעג

 רעַײטש-ץנַארעלָאט םצע םעד ןיא הרשּפ

 ןגעמרַאֿפ טול ןוא תושֿפנ טול ןלייט ןוא

 ַא ןענַײז טָא ,ג"ןוממ יפלק ,לדנַאה ןוא

 ץנרלודה תמחמ ונעטש ד"עו :םירוקמ רָאּפ

 העבש ךס דע תואצוה םע הלועה טלעג

 ,םדיבש גנוטיווקה יפכ 'והז םישמחו תואמ

 לע לטומ אוה בוח ותואש םיניצקה ונעטו

 םעפ ותואב שיש ימל ,ארבגד אתפקרק

 הלהקה יגיהנמ םיניצקהו ,אקוד אוהה ריעב

 שוריפב םהל דיגה רימאקהש ,ובישה

 ,םירישע םהש ,ל"נה םיניצקה ליבשבש

 ונתאמ אצי ןכב ל"נה ךס ןתיל םיבייוחמ

 ,ל"נה ךסד םישילש ינשל ונתעד דמואב

 ,םכרע יפל ןתיל םיניצקה פ"כע םיבייוחמ

 ליבשב םא ,להקה לכ וררבי 'גה שילשו

 יזא ,הלהקה לע םהיניע ל"נה םיניצקה

 'גה שילשל ןתיל םיניצקה םג םיבייוחמ

 ,2 'מונ) 223 ,ןײטשכַאװ) םכרע ףסכ יפכ

 וניארו ונחקפ םג ;(17--16 :ךיוא ןעז ,ה"עת

 םימויק לדתשהל לודג חרכהו ךרוצ שיש

 -סקעז רעד לרַאק} ה"ריקה דיסחה ונינודאמ

 הברה יכ ,ולוכ ללכל עגונה רבד הזו ןרעט



 : טלעגצנַאט

 עודיכ ,םימויקה בוכיע י"ע ודלונ תולקת

 ונילע ורבעו ודעד תואקתפרה והנה לכל

 -לייה לארשי) רימלעג ץנארילוט תמחמ

 ,םילשורי ,ןירהעמ תנידמ תונקת ןירפ

 ץיפשדוב דעו ,(הכ) גצקת 'יס ,207 ,בייישת

 רשא רטלעגנ ץנארלוט קסעל .עגונה ;(פ"ת

 הזיאש הנידמה יׂשנא י"ב תונולת ונעמש

 םהידי תחת םיבכעמ הנידמה יגיהנממ

 ז"יעו ,רתויו הנש יצח טעמכ לאטדזןאןווקה

 עודי םוקמב לודג ףצק טכיזרוא ריפ טריוו

 'יס ,219 ,טרָאד) ריינה לע תולעהל ןיאש

 ,223 ךיוא ןעז ;ח"פת אדורב דעו ,(ב) זירת

 תועמא ק"ת ץינוק דעו ,(ב) וכרת 'יס

 ."ץנארלוט

 הכלמה 'רשפתנ רבכ ובתכמב רכזוהש ןודנב לבא 1

 םידוהיה לכ ףכיתו רגה תנידמ תוללכ פ"ע ה"רי

 םאו ןוממ יפל םא וכרע יפכ שיא והנינ םיפתוש
 ּונֲאש לע אוה סמהש אטישפו ...תושפנ יפל
 יואר היהו הריד תועמ ומכו םתוצראב םינכוש
 ונל םינתונש ירחא ךא תושפנה יפל לכה ןתיל

 ןתיל יואר ןכלו ןתמו אשמב קוסעל היחמ כ"ג
 (בכ ייס ,מ"וח ,הדוהיב עדונ ת"וש) ןוממ יפל םג
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 -ןַײא טגעלֿפ ןעמ סָאװ טלעג ,טלעגצנַאט

 .ץנַאט ַא ןײג רַאֿפ םירמז ילּכ יד :ןֿפרַאװ

 יװ ,לודג ללּכ ַא ָאד זיא רמז-ילּכ יד ַײב

 ךלוה ,לבמיצב ןתונ, :ןבָאה ליוו לטרעוו ַא

 -רעד רע ןוא .(222 ,ןייטשנרעב) "לצנעטב

 טסייה ןֿפרַאװנַײרַא לבמיצ ןיא; :טרעלק

 עסַאק-תוֿפּתש רעד ןיא טלעג ןגײלנַײרַא

 -יא רימ טָאה ױרֿפ ןַײמ ,"רמז-ילּכ יד ןוֿפ

 -ליג ןעװעג זיא ללּכ רעד זַא ,ןבעגעגרעב

 תונותח עכעלגעמרַאֿפ-טשינ ףיוא רָאנ קיט

 -ַאב ןגעלֿפ רמז-ילּכ יד לַײװ ,עמערָא רעדָא

 ,םינּתוחמ יד ןוֿפ רכׂש םעניילק ַא ןעמוק

 ןגירקסורַא ןעז עקירעביא סָאד ייז ןגעלֿפ

 ץנעט ענעדײשרַאֿפ רַאֿפ .סרעצנעט יד ןוֿפ

 רעבָא .ןזַײרּפ ענעדײשרַאֿפ ןעוועג ןענַײז

 ץנעט יד ןענַײז תונותח עכעלגעמרַאֿפ ףיוא

 טשינ טלעגצנַאט ןייק טָאה ןעמ ;ַײרֿפ ןעוועג

 -לעב ,רעכַײר ַא ןשיוװצ קוליח רעד .ןבעגעג

 ַײב זיא הנותח רעמערָא רעדָא רעשיּתבה

 ;רעסיורג קיטלַאװעג ַא ןעוועג רמז-ילּכ יד

 ייז סָאװ ,החרט-רכׂש ןטױל ױלּת ןעוועג

 טלעגטלּפָאט --- 111 ==

 זיא הנותח רעדעי רַאֿפ .ןעמוקַאב ןגעלֿפ

 ;רַאוטרעּפר רעדנוזַאב א ןעוועג יײז ַײב

 ,רמז-ילּכ לָאצ ןיא דיישרעטנוא ןַא ןעוועג

 ןליּפש ןֿפוא םעד ןיא וליֿפַא ןוא םינוגינ

 תכסמ לש םיקרפ 'ג, ,דארג לאירבג :ןעז)

 ,ביבא:לּת ,םע-עדי ,"'םירמז ילכל הלכ

 ןטָאנ .24--23 ןוא 36--33 ,'ב ,ח"שת ןסינ

 ַא ןיא (ֿבצמ ןטיול םינוגינ-הּפוח ירד וצ

 ןעמ טרעה רעדילצנַאט ןוא -הנותח לייט

 ןליֿפַא ןוא טלעגצנַאט ןוֿפ גנולק םעד ךיוא

 טליּפש ,םעייּפ ַא ךַײא טַאנק :ןוַײרּפצנַאט

 ַא ךַײא טַאנ; :רעדָא ,"עלעמעס ַא רימ

 -גרובזניג) *עקצַאזַאק ַא רימ טליּפש ,םעייּפ

 ,רעמזעלק :;(טנַאירַאװ ,254 'מונ ,קערַאמ

 ךַײא לעוו'כ / ,ןייש רימ טליּפש ,רעמזעלק

 זיא ןיימ רעַײרד ַא / !ןיימ רעַײרד ַא ןבעג

 ַא ןליּפש רימ טלָאז ריא / ,ךס ןייק רָאג

 -סקלָאֿפ עשידִיי ,ןהּכ .ל .י) !טכַאנ עצנַאג

 ,1957 ,קרָאי-וינ ,סעידָאלעמ טימ רעדיל

 ןזח לש וסקנפמ, ןַײמ ל"גפ .245 'מונ

 ,254 ,ביישת ,םילשורי ,הדוהיל החנמ ,"ןחדבו

 -יי ,יקסווָאגערעב .מ :ךיוא ןעז ;19 הרעה

 ,וועיק ,קיזומ-סקלָאֿפ עלַאטנעמורטסניא עשיד

 ,ףוס םוצ ןגױב-עגַארֿפ םעד לעיצעּפס ,7

 ןײק טשינ ךיױא טלעֿפ סע ;(28--23 'זז

 -רַאֿפ ,טשינ םעט ןייק טָאה סָאװ ,"םעט;

 -עג טָאה ןעמ סָאװ טלעגצנַאט זיא, סָאװ

 ןֿפורעגסױא ןעמ טָאה םירמז ילּכ יד וצ ןבעג

 ,ץיואשריה רזעילא םהרבא) "תבש תבש

 ,ענלױו ,(םיגהנמ עשידיא) ןורשי יגהנמ

 יֵלֹּכ יד ןעוו םורָאװ, :ז"יר 'יס ,171 ,ד"ערת

 ַא ףיא ןצנַאט םינּתוחמ ןוא ןליּפש םירמז

 ,3 6 "תבש, טלעגנצנַאט יד ךיז טפור הנותח
 .טלעגֿפרָאװנַײא וצ הרעה ףוס ןעז 1

 ל"גֿפ .ב ןוא ש תויתוא יד רעטנוא ןחתּפ טימ 2

 1201 .לטלעג'תבש וצ הרעה יד ךיוא

 טרעוו ןיא ליֿפ ױזַא לָאמ ייווצ ,טלעגטלּפָאט

 איולא ףעד אלימב אונ בקעי :זַײרּפ ןוא

 ךאד רדניק 'נוא רבייוו רזייה רזנוא ןטטעה

 איד שד טייצ איד ןיא 'נוא .ןטטילג ךהא

 סעללא זיא איוד 'נוא טאה טרהעווג המחלמ

 רֿפ וצ שקינ 'נוא .ןזעוג רקוי רטטיב איוז

 טהוג איוז ךאד םידוהי רימ ןבעה ןענהיד



 טלעגעסקַאט

 .טרהיפארקג טרנואוו ןיא ירדנא איד איוו

 ןלהאצב ןזעמ טלעג טלפאט רהיֿפ רדוא

 5 'מונ| ,ח"נקת ,םדרטשמא ,שרהוקסיד)

 ןיא ןבעל ןַײמ ןוֿפ ןדירֿפוצ ןיב ךיא :(א/ג

 ןייק ןכוז טשינ ףרַאד ךיא ןוא סקנָארב יד

 רימ ןעװ וליֿפַא ,שרעדנַא ץעגרע ןקילג

 רימ ַײב .טלענטלּפָאמ ןכַאמ טרָאד ןלעװ

 ַא רעדניק ענַײמ ןוֿפ טנעָאנ ןַײז סָאד זיא

 דלָאג טימ קעז ןטישנָא יו טרעװו רעמ ךס

 'גיוא ,קרָאי-ויג ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט רעד)

4 1956, 10. 

1211 

 -עג ,עסקַאט :ללּכ ךרדב) טלעגעסקַאט

 ,טלעג עקבָארָאק+ טימ קיטַײצכַײלג טצינ

 -עגסיוא טשינ ךָאנ תוטרפב ןיא סָאד שטָאכ

 טלעגעסקַאט ןשָארג רעכעלטיא ::טשרָאֿפ

 -יי ךס ַא ךָאנ וצ ךיז וצ טענגַאמ ַא יװ טיצ

 וצ ץלַא ךיז טגיל סע ,סנשָארג עשיד

 ַא טרעכעהעג ,טרעכעהעג ץלַא טרעו סע

 ןוֿפ טרעװ סע זיב ,ןשָארג ַא ףיוא ןשָארג

 -עדנעמ ןוֿפ קרעווװ עלַא) לגרעב שּפיה ַא יז

 סָאד, ,2 'ב ,1928 ,עשרַאװ ,םירֿפס-רכומ על

 טקורדעג רעירֿפ .1237 ,"עלעשנעמ עניילק

 -טָאטש יד ;(1864--1863 ,רׂשבמ לוק ןיא

 ןּפַאכ סעקינללּכה-תֿבוט יד ,תוֿבוט-ילעב

 -עי סָאװ ,ןסָאנָאד יד ןוֿפ החרט רעייז רַאֿפ

 ןוא עסקַאט רענייש רעד ןגעוו טיג רערעד

 ,טבַײרש רענייא ,לשמל ,טלעגעסקַאט יד

 רעצַאנרוד ןוֿפ עטסָארַאטס רעד ,ןלזג 'ר זַא

 ןוא רָאװָאגירּפ ַא טכַאמעג טָאה ,עװַארּפוא

 טול טלעג-עקבָארָאק+- ןעמונעגסױרַא טָאה

 טָאה ןוא הרות-דומלת ןייא ףיוא עטעמס יד

 -גיזימ ןַײז טכַאמעג הנותח טלעג סָאד טימ

 ,רעדנעזייר רעד ,ןיזרד ןיזר הלגמה) עלעק

 דֵיי רעמערָא רעדעי ;(10 ,1883 ,עשרַאװ

 ךעבענ טמוק ,ןיילק ןוא סיורג ,ענעדִיי ןוא

 יד ןעמענוצ םיא ַײב לָאז ןעמ ,עקטַאי ןיא

 טנוֿפ לטרעֿפ ַײרד ןבעג םיא ןוא יּפָאק 2

 רָאט טלעגעסקַאט ףיוא ןגערֿפ ;רענייב

 הּפצוח ַא עקַאט זיא סע ןוא ,טינ רענייק

 םעד ןסיװ לָאז שטנעמ רעדעי ,ןגערֿפ וצ

 ,טרָאד) ?טלעג עשלהק+-  ןוֿפ גנונעכער

 טלעגעסקַאט -- 112 --

 ,ןרעוװ ןשטנעמ רעִירֿפ ןֿפרַאד רמ 1

 ןשטנעמ עגנוי ערעזדנוא רַאֿפ ןגרָאזרַאֿפ

 טינ ןוא טײקכעלטנרָא ,קרעװטנַאה ,גנודליב

 וצ ,ןעמענ וצ ֿבר ַא רַאֿפ סָאװ ןגרָאז

 זיא הווקמ רעסָאװ ,ןרָאֿפ וצ ןיבר רעסָאװ

 ,רעקרַאטש זיא ןֿפנָארב רעכלעוו ןוא רערשּכ

 וצ טסַאּפ רעװ ,רענעש זיא הרומש סעמעוו

 עברא יד טרעהעג ןעמעוו ,ישילש ,ישש ןַײז

 ,תינעת ַא ןוֿפ ריטֿפמ רעד ןוא תוישרּפ

 רעד ןיא ענסַאלג ןייא ןַײז לָאז סע רעװ

 יד ןגײלנַײא ןעמ לָאז ןעמעוו ַײב ,עווַארּפוא

 יד ןֿפױקרעביא ;(43 ,טרָאד) טלעגעסקַאט

 ;טכער ךיוא זיא ךעצ ןצנַאג םעד טימ םינבר

 ןעו .ןזעועג טכער סָאד טלָאװ עשז ןעװ

 ,טלעגנגייא+- ןַײז רַאֿפ ןָאט סָאד לָאז רע

 ,טולב םערָא ,טלעגעסקַאט ןעמענ רעבָא

 ךיז זיא ,םיכירכּת יד ןוֿפ טסנידרַאֿפ סָאד

 ףיֹוא רַאדנעלַאק טלעוו רעַײנ רעד) הלווע ןַא

 רעד .(30 ,וועשטידרעב ,ב"ערת רהָאי םעד

 -ַאק טבַײרט סעקצַאש ןרהא השמ ליּכׂשמ

 :טגערֿפ ןוא *עסקַאט תוכלה, ןיא סעװָאט

 ןעװעג רבדמ רעד ןיא סלָאמַאד זיא סָאװ

 סָאװ ,שײלֿפ ןוֿפ םעט םעד ןוֿפ ןיד רעד

 טָאה יצ ?ןמ םעד ןיא טליֿפעג טָאה ןעמ

 -קַאט טלָאצעג ךיוא םעט םעד רַאֿפ ןעמ

 ייב טַאהעג רעדעי טָאה םּתסֹה ןמ ...?עס

 זַא דלַאב יו ןוא עקשוּפ ַא בוטש ןיא ךיז

 םעט ַא ןמ ןיא ןליֿפ טלָאװעג טָאה רע

 -עסקַאט טלָאצַאב ףכיּת רע טָאה רׂשב

 ןיא זַא ,סיוא טזַײװ תמאב רָאנ ...טלעג

 ןעוװעג טינ עסקַאט יד ךָאנ זיא רבדמ רעד

 ימ, ןעגירשעג ןדִיי יד ןבָאה רעבירעד ןוא

 סע זַא דלַאב יװ םורָאװ ? רׂשב ונליכאי

 רענייב ןיש ןעמ טסע עסקַאט ַא ָאד זיא

 ,חסּפ רַאפ רעשידּוי רעד) שיײלֿפ ןייק טינ

 .(19--18 ,ג"מרת---1881 ,עשרַאװ

 טרעװ ,146 ,ה"פרת ,ןילרעב ,הניזמה סקנפ ןיא 1

 : טנכערעגסיוא (ז"כּת רָאי) ירּת הנקּת רעד ןיא

 יאדנארואו יוופאשט ןוגכ להקל תוסנכה תוריכש,

 הרשפ תועמו בושי תקוחו יקפארקו יסקאזו

 טגנערב םויה רעגרוברעטעּפ ןיא ןוא ,"הזל המודכו

 -יװּב םידוהיה תורוקא ןיא יקסנעשזעיבַאז .א .ב

 ןוֿפ סקנּפ רעקסבעטיװ ַא ןוֿפ הנקּת ַא "קסבעט

 ןשמשה} קיזחיש םאבו, : רימ ןענעייל ָאד ןוא ז"ּפת



 טלעגנשַאט

 ןהו עקפאראקל ןה אסקאטה ןתיל ביוחמ היחמ
 ,םוכס ץוח עקּפארק םג םילושב דעבו ,ואגנולישל

 לכב ונממ תובגל שעראדנאר םיפולאל תושרו

 (2 ,137 'מונ ,ז"מרּת ,זומּת ד"י) "ףקות
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 :טלעג-ענעשעק טימ ךה ונייה ,טלעגנשַאט

 סעטוג ַא ןרעטלע יד ןוֿפ ןעמוקַאב ןיוש טָאה

 ,ענליוו ,דיחי ןּב רעד ,ד"מא) טלעגנשַאט

 -לעגנשַאט עסיורג יד ;(41 ,1875--ה"לרת

 ןַאד םיא ןבָאה ןרעטלע ענַײז סָאװ ,רעט

 טקעלקעג ןָאצ ףיוא טינ ןבָאה ,ןבעגעג

 -רַאֿפ םיא רע טָאה ,הז דֿבל ;(48 ,טרָאד)

 ןקיש וצ טלעגנשאט ןוא תונּתמ ןכָארּפש

 ףגנ ןבא ,ןהָאזעניד בקעי) טַײקכעלגעמ ךָאנ

 ---ג"סרּת ,עשרַאװ ,געוו ןיא ןייטש ַא רעדָא

 םירֿפס יד ןבָאה ןיוש ריא טעװ ;(65 ,2

 -נַא ןבעג ךַײא ךיא לעװ ןַאד ,טנרעלעגסיוא

 לעוו עדייב .םירֿפס ערעדנַא ףיוא טלעג רעד

 ,גוננעג טלעגנשַאט ןבעג ךיוא ךַײא ךיא

 -תיב ןיא ןלעטשרָאֿפ ןענעק ךַײא טלָאז ריא

 השמ קחצי) רעדניק עשידיגנ רַאֿפ שרדמה

 ,1905 ,גרעבמעל ,ַאסעדָא ןופ היבצ ,רעדאב

 -יא וצ ןטסטלובמַא ידּכ 480 :ךױא 8

 לטעטש ןוֿפ דנַאטשליוו םעד ןרירטסול

 םענעגייא םעניא םינקז יד זַא ,(ץינסַארּפו

 ףסע וצ ץוח ַא ,ןעמוקַאב םינקז-ֿבשומ

 -עלטע ךיוא ןרעהדָאידַאר ,ןֿפָאלש ,ןעקנירט

 .ה .צ) טלעגנשַאט גָאט ַא ןענָארק עכ

 -ַאסַאמ ןוא ל"רהמ ןוֿפ דנַאל ןיא ,ןַאמסקַאװ

 סָאװרַאֿפ ;(156--155 ,1936 ,עשרַאװ ,קיר

 ַײב רעמערק ַא ןרעװ טינ עקַאט וטסלָאז

 ןבעג ריד טעװ רע ?םָארק ןיא ןטַאט ןַײד

 ןכַאמ הנותח ךיד טעװ ןוא טלעגנשַאט

 -גָאט רעד ,"םענורב רעד; ,עדַארג םייח)

 ,1954 ,27 'גיוא ,קרָאי-וינ ,לַאנרושז ןעגרָאמ

 "ניק ןוֿפ ןעוועג זיולב טשינ זיא סע ;(א/6

 סָאד רָאנ / ,גנַאלק רעד טלעגנשַאט ןשיד

 ןצנַאג ַא ןוֿפ ָאכע רעד ,ץרַאה ןוֿפ לוק

 ,ןַאמסָארג-םעוניבא ןבואר) גנַאזעגסקלָאֿפ

 ןיא) "ןײלַא ךיז טקנעש קלָאפ סָאד ןעוומ

 -ידיא ,(.ר .מ ןוֿפ גנוטכידרעביא רעַײרֿפ ַא

 ,1955 ,25 'װָאנ ,קרָאי-וינ ,רעפמעק רעש

 יװ טַײקינײלק ַאזַא רָאנ ;(6 ,11235 יימוַנ

 טלעגרעיוט = 113 ==

 זיאס !טינ וטסָאה סָאד -- טלעגנשַאט

 -נשַאט רֿבח ַא טיג'מ ּוװ ,ץוביק ַא טכער

 שטָאכ ,רָאי ַא טנוֿפ ןעצ רעדָא ףניֿפ טלעג

 ןביג סָאװ ,םיצוביק עכלעזַא ָאד ןענַײז'ס

 -רָאֿפ ,ןַאמרעביל םייח) רעמ ןוא קיצנַאװצ

 ריא טעוװ רע ;(2 ,1956 ,10 'ּפעס ,סטרעוו

 עטסנעש סָאד יװ ןדיילקסיוא ךיוא לרוחב

 -ןשאט ןבעג וליֿפַא םיא ןוא דניק עשינבר

 -גָאט רעד ,"הֿבישי יד; ,עדַארג םייח) טלעג

 -ָאניװ .(8 ,1956 ,5 'טקָא ,לַאנרושז ןעגרָאמ

 ,ב/313 ,קבא ;221 ,רוק
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 -יײא ןברַאטשפָא ַײב, ,טלעג"רעַײטשטױט

 -ַאד 1 ױרֿפטיװ ןַײז לָאז ...סרעבמעמ סענ

 -ַאב רעַײטשנטױט סלַא רעבמעמ רעפ רַאל

 טלעג-רעַײטש-ןטױט םעד ןוֿפ :"ןעמוק

 סָאװ ,ןענעכערּפָא 910.00 הרֿבח יד לָאז

 רעד) רטֿפנה רַאֿפ הֿבצמ ַא ןטסָאק ףרַאד

 לארשיל תודע הרבח רעד ןאיצוטיטסנָאק

 -וינ ,ב"נרת טעדנירגעג ,שטירזעמ ישנא

 .179 ,20 ,1899 ,קרָאי
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 -עג טָאה דיי ַא סָאװ לָאצּפָא ,; טלעגרעיוט

 .טָאטש ןיא ןײגנַײרַא םַײב ןבעג טזומ

 דלעֿפצַײה ןוֿפ ןדִיי יד ןבָאה רעַײטש ַאזַא

 ןעניֿפעג דלעֿפצײה סקנּפ ןיא .ןלָאצ טזומעג

 :ךיוא טֿפָא ץנַאג ,ןימרעט םעד ץוח ,רימ

 "גרובצריוו 'ועמ רעש, רעדָא "תועמ רעש;

 זומּת זי 'א םוי םויה :(ב"כת הכונח ,ב/זט)

 טלעגרוט ט"ר 'ח לטעצה הז השענ ג"כת

 סנרפ ץכ םהרבא רמכ ...הצעל !יבוהז 'ו

 םלעגרוטל ןורנ ריאיָו ןרי ד"באהו ץפ 'ב

 בלת זומּת ו"ט 'א םוי םויהכ ;(ב/זי) ץפ זי

 תומכסהב 'יש להקה לכ םכסומב התלע

 תדואב ל"נה מ"רו ד"באה ריעה רבח

 ןמ רחאמ .גרובצריוו ירעש טלעגראיי(ר)ט

 םעו שארה םע ןיזעויג רשפמ טוה ךיז

 הנומש ךרעל טיֿפערטב ...רטשניימ טכאוו

 זיוא ןלוז יצחו טר הנומש יגיבלוז .יצחו טר

 םישילש ינש הנשב הנש ידמ ןראוו ןיגאלשג

 ל"גפ .א/חכ) ךרעה לע שילשו ה"ר לע

 ךיוא ױזַא ;(267 ,127 'מונ) ףלָאװ .א ךיוא



 טלעגרעיוט

 רעשה ינפל ןיבעג ןירֿבב זומ ןמ, טָאה

 'ב 'ויב עובשב 'יימעפו :"אקושד אמויב

 עומשל םוקמה ךותל ךליל ךרטציש ,'ו 'ויבו

 רצחהמ השדח ןהדוקפ} הדיקפ ןהןאב םא

 ראט ול ןתוי ,'ידוהיהל עגונה ה"רי תוכלמה

 ,םילשורי ,ןירהעמ תנידמ תונקת) טלענ

 'יס ,230 ןוא ,(טי) במקת 'יס ,186 ,ב"ישת

 .(ג"קת ןוא ג"עת ןרָאי יד ןוֿפ ,(ט) ומרת
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 -נַא ןיא רמוש םעד רכׂש ,?טלעגרעיוט

 ןיא ץזָאלנַײרַא רַאֿפ (שזרטס :רעטרע ערעד

 -מיטשַאב רעד ךָאנ טכַאנַײב ןַײרַא זױה ַא

 ַא טימ ךיז טלדיז רמוש רעד :טַײצ רעט

 -וצ טשינ זיא רע ;לוק ןֿפָאלשרַאֿפ-קיּפָארכ

 סָאװ ,טלעגרעיוט םעניילק וצ ןטימ ןדירֿפ

 -שידיי ,ןײשנָאז השמ) ןגָארקעג טָאה רע

 .(163 ,1954 ,סערַײא-סָאנעוב ,עשרַאוװ
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 טמוקַאב ןֿפלח ַא סָאװ טַאבַאר ,טלעגשיוט

 טלָאצ רע ןעוו רעבָא :טלעג ןעלסקעוו רַאֿפ

 ,עלס ַא רֿבח ןַײז רַאֿפ ןוא ךיז רַאֿפ ןַײא

 ,שדקמה-תיב סָאד זַא ,סױא ךָאד טמוק

 2 ףיא עלס םעד ןשיוטסיוא קידנלעוו

 ןובלק ַא ןלָאצַאב ןֿפרַאד טעװ .,םילקש

 םעד ןֿבעג רע ףרַאד רעבירעד ,טלענשיוט

 שידִיי ,תוינעשמ) שדקמה-תיב םוצ ןובלק

 ,ו"שת ,לַאערטנָאמ ,ַאקשורטעיּפ החמׂש ןוֿפ

 .ו ,א קרּפ ,םילקש ,דעומ רדס
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 ,טלעגעשַאק ןעז םוקמ-הארמ ,טלעגנעמרוט
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 -סיוא תואצוה יד ףיוא רעַײטשוצ ,טלעגשיט

 ןעוו ,םידיסח עמערָא טסעק טימ ןטלַאהוצ

 עלַא טעמּכ .'בר םַײב ןַײז ןגעלֿפ ײז

 ףיוא ןיבר םוצ ןעמוק ןגעלֿפ סָאװ ,םידיסח

 םַײב ןסעגעג ןבָאה ,ֿבוט-םוי רעדָא תבש

 םורַא רעדָא סרעציזשיט ןעוועג ןענַײז .ןיבר

 ןבעג ןגעלֿפ םידיסח עכַײר יד .שיט םעד

 סָאד .תואצוה יד ןקעד וצ טלעג לעיצעּפס

 ֿבקעי טלייטעגטימ) טלעגשיט ןסייהעג טָאה

 ןיא טציא ,ןליוּפ ,ווָאלָאקָאס רעִירֿפ ,גרעבנירג

 21 ,(לארׂשי-ץרא

 טלעגסקעט - 114 ==

 זומ טילעג תילט :ןקעווצ אתורֿבח רַאֿפ

 ןיי תיעיבר ןייא 'נוא םירונד ג"י ןתח ןייא

 רעד ךונ הרובחהל ךייש טעמי אל לדה

 םירנד ז"ט ןתי ןיי תיעיבר דעב :הכרב

 לװב ןייה היהי ןה רקויב ןייה היהי ןה

 ,גרעבדירֿפ סקנּפ) בוהזמ תיעיבר ןתי םג

 -עלקרעד סרעבָאק ,(1536--וצר םורַא ,ב/2

 1/006606088 ס} 106 .41060166ח) גנור

 4160606ח0} ן|סז ,/6:050 160:6600 4/11

 סָאד טלָאצעג טָאה ןתח רעד זַא ,(36 ,(1948)

 זיא -- הליהק רעשידַיי רעד וצ טלעג-תילט

 הנקּת רעד ןיא לַײװ ,ךעלטקניּפ טשיֿג ,השק

 ךייש; ןעמעװ רַאֿפ שוריֿפב ךיז טגָאז

 סָאד ןוא -- "הכרב רעד ךונ הרובחהל

 ןגעוו אתורֿבח רַאֿפ ,ןַײװ רעד יוװ ,טניימ

 ,טֿפַאשרעדורב-טוג

 ןתח ןוֿפ רעַײטש הנתמ ַא ,טלעג"תילט
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 -רָאֿפ ַא ןוֿפ טיֿפענעב רעד ,טלעגירעטַאעט

 קוליח רעד :עיּפָארטנַאליֿפ רַאֿפ גתלעטש

 -יא זיא סע סָאװ ,טלעג ה"ס םעד ןשיװצ

 ןקידערָאי ַא רַאֿפ םעד ןוֿפ ןבילבעגרעב

 זיא סָאװ ,ה"ס םעד ןשיװצ ןוא ,רעטַאעט

 םעד ןוֿפ |18651 ןובשח םעד ןיא ןזיועגנָא

 סָאװ ,ןוֿפרעד סױרַא טמוק ,טלעג-רעטַאעט

 ןבעגעגּפָא טינ ךָאנ ןבָאה ןשטנעמ לייט ַא

 ,1866 ,רׂעבמ לוק) ןטעליב רַאֿפ טלעג ןייק

 .(106 ,7 'מונ
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 רעדורב ַא טברַאטש סע ןעוו ,טלעגפקעט

 הע רעתוובי רעהעי טרעװ - נח א(

 -ַאב טרעװו סע סכלעוו ,ילָאד 1 טימ טסקעט

 רעדָא ױרֿפ ןַײז וצ געט 60 ךָאנ טלָאצ

 -סיוא טינ לָאז טלעגסקעט יד :"רעדניק

 יד ןוֿפ רעדורב םעד וצ ןרעוװ טלָאצעג

 ױרֿפ רעד וצ רעדָא ױרֿפ ענעברָאטשרַאֿפ

 טרעוו סע זיב ,רעדורב םענעברָאטשרַאֿפ ןוֿפ

 םעד ןוֿפ ןטנעמוקָאד ענלַאמרָאֿפ טלעטשעגוצ

 -ָאמ רעד ןָאיצוטיטסנַאק) ןָאזרעּפ ןוֿפ טוט

 -ןינ ןָאפ ןייארעפ סגנוציטש רעטנוא רעריז

 ,קרָאי-וינ ,(1890 ,ַײמ טעדנירגעג) קראי

 ן2721 05 ט 22 ה סרת



 טלעגגָארט

 -יאשונ יד רַאֿפ טלָאצעג ,;טלעגגָארט

 ,תחא הרבחבמ רתוי תמה היהי םאו :הטימה

 טםלעגגארט ךיז רֿפ הרבחו הרבח לכ זומ

 ךיז איז ןגאמ תועמ ןוראה ליבשבו .ןלאצב

 תולמג השודק הרבחהמ תונקת) ןיטש רֿפ

 .(טל 'יס ,ב"יקת ,םַאדרעטסמַא ,םידסח
 ן273}

 -רעגערט +- סָאװ עבלעז סָאד ,? טלעגגָארט

 יי ןםיגפ 151 פ"וט רירעק ןימאקל :טלעג

 'א הוקמל טלעגנארט םע ןלדניש קאש

 ,אנּפמעק סקניפ) ןםיגפ 223| 'פ גד טיר

 רָאי ןוֿפ ,ב/57 ,255 ,עיצקעלָאק-ןיוועל

 רעדָא ןעיוב ףיוא תואצוה סיוא טזַײװ .(וסקת

 -עג רעטַײװ לסיבַא לַײװ .הווקמ יד ןטכיררַאֿפ

 קאש 'ח דוע :עיציזָאּפ ַאזַא ךיוא ךיז טניֿפ

 רכש י'פ גָד ט"ר 'ב הוקמל ליגענו ןלדניש

 .ופ'יד ט"ר 'א ליגענ קאש 'גו הכאלמ
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 :תואצוה-רָאֿפ רַאֿפ ץנימ ,טלעגַײװמַארט

 ? ןטסָאק-עזַײר ?טלעגַײװמַארט ףיוא ןוא

 דנע-ליימ ןוֿפ טַײװ גונעג סעּפע ךָאד זיא'ס

 סָאד סענעּפ ַײרד עצנַאג ?םַאהנעטָאט זיב

 רעטעברַא עַײרֿפ ,סקאֿפ דוד חמצ) ןרָאֿפ

 .(ג/3 ,1956 ,23 ץרַאמ ,קרָאי-וינ ,עמיטש

 ן2751

 זַא :ןעגנוימַאב רַאֿפ רכׂש ,טלעג"החרט

 טמענ ,עיסימָאק ףיוא הרוחס יד טלַאה ןעמ

 טנעצָארּפ ןסיוועג ַא ּפָארַא ךעלנייוועג ןעמ

 ;ריא ףיוא טיג ןעמ סָאװ ,האוולה רעד רַאֿפ

 טנעצָארּפ סעּפע וצ ךָאנ ןעמ טנכער וצרעד

 ןוא ,הרוחס יד טיה ןעמ סָאװ ,רַאֿפרעד

 ץיוורוה .ד .ח) (טלעג - החרט) ןָאיזיװָארּפ

 -רעוודנַאה רַאֿפ ףליה-טסבלעז ,(רחוס ַא)

 .(55 ,ב"ערת ,גרוברעטעּפ ,רעק
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 סָאװ גנונױלַאב ערטסקע ןַא ,טלעגקנירט

 -טיילק ,טֿפַאשרעניד רעד רעביא טזָאל ןעמ

 רע איו :רענלעק ןּוא רעװרַאס ,םיתרשמ

 -ראד תבש םוחת ןייק טמוק םוסדליה ראפ

 -דליוו ןייא ירפכ ןייא םיא טניגעגיב ,ןופ

 רימ ביג דוי םיא וצ טיגאז 'נוא ץטיש

 ךיד סישרא ךיא רידוא טלעגקנארט ןייא

 טלעגקנירט -- 115 ==

 ,גרובסערּפ ,לימאה לקילג תרמ תונורכז)

 רוורס איד ןלאז גיטפניק זד ;(07 ,18961

 רטנוא ךיז ןנהיא ןופ רנייק םירמז ילּכ דנוא

 לעב ןמ רדעוו .ןגנאל רפ וצ סאווטע ןגנאפ

 רטנוא םינּתוחמ הלּכו ןתחמ רדא תיבה

 ןייא ךיילג טכינ רבא רנרעפ ... .ררהיפ

 ןילוז ןיבה ןרדאפ וצ טביג טלעג קנירט

 -ָאוִיי ןיא ;,ז 'יס ,ז"כקת .גָארּפ תונקּת)

 יד טעז ןַאד ןוא ;(245--244 ,| ,רעטעלב

 ןוא עזױה םיא עטסעג ןרעג ךיוא ןיכעק

 -טנווָא ןטוג ַא ךָאנ טַאז ,ןײגקעװַא םעד ַײב

 ַא ןוָאל טֿפַאשרעניד יד ןעמ ןזומ ,טיורב

 -נַאװצ ַא סלַא רעקיניװ טינ טלעגקנירט

 -עבעגנוא רעד ,ד"מא) קיטש-ןקייּפָאק-קיצ

 ;(12 :ךיוא ,10 ,א"לרת ,ענליוו ,טסַאג ענעט

 םעניײא וצ עגונ זיא סָאװ סנטייוצ ןוא

 ןעמ ףרַאד ,רעניד יד רַאֿפ טםלעגקנירט

 ןונ ...ןַײז םיריֿבג ענייק ךיוא ַײברעד

 ..טלעגקנירט ףיוא ןדנעוװנָא סע רימ ןלעװ

 ַא ךָאנ ןעמ טוָאל לָאמ עלַא טינ ןוא

 ,תבש ַא ןיא ליפשַײב םוצ ,טלעגקנירט

 רעד וליֿפַא ןעוו ;(25 ,טרָאד) ֿבוט-םוי ַא ןיא

 ...תולעמ עלַא טימ רָאג ןיוש זיא שטנעמ

 ,הנוק ַא ןוֿפ טלענקנירט טמוקַאב רע ןעוו

 ערעסעב רַאגָאז ןוש םיא רע טֿפױקרַאֿפ

 ןוצ ךַײר טסנוק יד ,ןןילַאג .ז} עזג) הרוחס

 ןוא ;45 ,1913--ד"ערת ,עשרַאװ ,ןערעוו

 ךיז טריֿפ סע יװ ,טלעגקנירט ןזָאלרעביא

 ךיוא ריא ַײב ןעמ זיא ,ןלעטָאה יד ןיא

 טסניד יד ןײילַא ךָאד זיא יז םורָאװ ,רוטּפ

 ,ריד גָאז ךיא .עטתיבה-לעב יד ןײלַא ןוא

 -םולש) !ןדע-ןג ַא רָאנ ,לעטָאה ןייק טשינ

 ,11 'ב ,1925 ,קרָאייוינ ,קרעוו עלַא ,םכילע

 ןַײרַא ָאד ריא טמוק ;("דַאבנעירַאמ, ,2

 ,לָאמ ַײרד זױהעֿפַאק טשינ ןכלעוו ַא ןיא

 -בַאװש ערעַײא עלַא רענלעק רעד ןיוש ןעק

 טימַאב רע ןוא ...ןטייהניווועג ןוא ןטייק

 -קנירט עמוס רעניילק תמאב רעד רַאֿפ ךיז

 ןדירֿפוצ ,רעטעּפש טגירק רע סָאװ ,טלעג

 .ה .צ) ןוירּפַאק ערעַײא עלַא ןלעטש וצ

 -ַאסַאמ ןוא ל"רהמ ןופ דנַאל ןיא ןַאמסקַאװ

 טלייטעצ עמַאמ יד ;(29 ,1936 ,עשרַאװ ,קיר



 טלעגקנירט

 יד סיוא ךָאנ טרעה ןוא טלעגקנירט סָאד

 -ַאב רעבַײװ יד עכלעוו טימ ,תוכרב עגנַאל

 עקידנענערב ,לַאגַאש ַאלעב) זדנוא ןטיילג

 ַאזַא ןוֿפ .(34--33 ,1945 ,קרָאי-וינ ,טכיל

 / םירחוס יד סיֿפ יד ףיוא ךיז ןלעטש רחסמ

 רעשייר יד ףױא שממ ןבעל סע ןוא

 ןלַאב ןיא תורוחס טקַאּפ ןעמ / :םיתרשמ

 ַא טקור המלש ןוא /ןַײא סנטסַאק ןיא

 ,ןייטשנייוו שירעב) ןַײרַא טלעגקנירט ןטעֿפ

 עבלעז יד ;(124 ,1947 ,קרָאיײוינ ,עשייר

 -וינ ַא ןיא רענלעק ןַײמ ןוֿפ עיגָאלָאיצָאס

 -ַאב טַײהשטנעמ יד .ןַארָאטסער רעקרָאי

 ןוֿפ :ןסַאלק ַײרד ןוֿפ םיא רַאֿפ טייטש

 רעביא טינ ןזָאל ןוא ּפָא ןסע סָאװ עכלעזַא

 ןזָאל סָאװ עכלעזַא ןוֿפ ...טלעגקנירט ןייק

 -יטסָאקק ןוֿפ ןוא ...סמַײד זיולב רעביא

 רעמ שיט ןֿפױא קעװַא ןגייל סָאװ "סרעמ

 ןוֿפ ךעלטעלב ,גרעבנירג םייח) םַײד ַא יװ

 רעד ;(194 ,1954 ,קרָאי-וינ ,ךוב-גָאט ַא

 -רַאֿפ סעּפע ָאי רעטָאֿפ םעד טגעלֿפ לּפירק

 רע ,גנַאג ַא ןעגנַאגעג זיא רע :ןרעגנירג

 עשידִיי ןיא ךיש עקיטרַאֿפ ןגָארטּפָא טגעלֿפ

 -קנירט ןבעגעג םיא טָאה ןעמ ּוװ ,ןבוטש

 -וב ,לטעטש ןיימ ,םױבטלַא שרעה) טלעג

 יּפ-לע ;(97 ,ו"טשת'ה--1954 ,סערַײא-סָאנע

 ןבָאה ביל טֿפרַאדַאב ךָאד רע טָאה לכׂש

 ןַײז ךָאד טיצ דִיי ןוֿפ לַײװ ,דֵיי םעד

 ךָאד טמוקַאב ןילַא רע ןוא הסנרּפ רעטָאֿפ

 ,טרָאד) ןדִיי ןוֿפ רָאנ ךיוא טלעגקנירט ןַײז

 ןטעב ...ןעװעג טיירג ןיוש זיא יז ;(8

 םיא טיג יז סָאװ ,ןַײז לחומ ריא לָאז רע

 ,ךָאד טסיוו רע :טלעגקנירמ ןייק טשינ

 טשינ ךָאד רָאט דַיי ַא ,ֿבוט-םוי זיא'ס

 ןױש יז טעװ חסּפ ךָאנ ;טלעג ןייק ןטלַאה

 םענייש ַא םיא ןוא ןלָאצַאב רעטָאֿפ םעד

 טעברַא ;(101 ,טרָאד) ןבעג םלענקנירט

 ףיוא ךיז טלעטש / ,רעװרַאס ,ןחדב ,םיׂשעמ

 ךָאנרעד טעװ רשֿפא / ,טעקּפָאה ןוא ּפעק יד

 א ךַײא טלעגקנירט ןזָאל רעװ רַאֿפרעד

 ,םיתבש סעמַאמ רעד ,עדַארג םייח) עקּפָאק

 ןבַײלב געלֿפ ךיא ;(228 ,1955 ,קרָאיײוינ

 יד ןוא .ריט רעד ַײב רָאדירָאק ןיא ןטרַאװ

 טלעגקנירט - 116 ==

 רעניד-לעטָאה םעד טימ ןיוש ןבָאה םיצירּפ

 -ער רעד טױל טלעג סָאד טקישעגסױרַא

 רַאֿפ וליֿפַא ןוא עמריֿפ רעד ןוֿפ גנונעכ

 -קנירט סעקיּפָאק רָאּפ ַא טקישעגטימ רימ

 רימ זיא טלעגקנירט סָאד רעבָא .טלעג

 ןטלַאה סע געלֿפ ךיא .ןעוועג אחינ טשינ

 -קעװַא סָאד .ךַאז עניירמוא ןַא יו ,טנַאה ןיא

 ,ריט טַײז רעטייוצ רעד ףיוא ךימ ןלעטש

 .ש) גנוקידיילַאב רימ ַײב ןֿפורעגסױרַא טָאה

 ,ז"טשת ,סערַײא-סָאנעוב ,השורי ,יקסנילרעב

 ןעמ טָאה ,תוּכוס ןעוועג זיא'ס יו ױזַא ;(2

 עמוס רעשּפיה ַא ןוֿפ ףליה רעד טימ

 זַא ,רעטכעוו םַײב טלעוּפעג טלעגקנירט

 ןלדנַאמסייו ֿבוד לאכימ ֿברה| םיא לָאזמ

 עטנֿפָאװַאב ןוֿפ טײלגַאב ,ןייג וצ ןביולרעד

 ןעוו .הּכוס ַא ןיא שודיק ןכַאמ ,ןרַאדנַאשז

 -עג רע טָאה ,הּכוס ןיא ןעמוקעגנָא זיא רע

 ףיוא ןוא טנַאה ןיא ןַײװ סוּכ םעד ןעמונ

 יז ןוא ,עדנזעװנָא עלַא טנרָאװעג שיערבעה

 ןדַיי ערעדנַא עלַא ןענערָאװ וצ ןֿפורעג

 זיב געט רָאּפ ַא רַאֿפ ךיז ןטלַאהַאבוצסיוא

 -סיוא ןוֿפ ןעמוקנָא טעװ טלעג עמוס יד

 ןעגרָאמ גָאט רעד  ,ןָאדרָאג ןסינ) דנַאל

 ,1876 ,ץישֿפיל ,(5 ,1957 ,23 ילוי ,לַאנרושז

 ,ץלּוש :א/577 ןוא א/262 ,ןיזיירד ;5

 ,קרַאמ ;231 ,רוקָאניױװ ;א/245 ,יװַאקרַאה 2

 ךיא ל"גֿפ .א/325 ,קבא 239 ןא 4

 .טלעגריב+-

 השנמ סָאװ ,דָאזיּפע רעד ןזיא עװַאקישט רָאג

 עשַיוג יװ ,תונורכז ענַײז ןיא טלייצרעד ןרעּפלַאה
 ַא ןוֿפ טלעגקנירט ןגירק ןגעלֿפ סָאװ ,סענַאמרוֿפ

 א יװ ןטלַאהעג תועבטמ יד ןבָאה ,ןיבר ןשידיסח

 ךיז ןבָאה יז סָאװ טימ הרימש א יװ ,הלוגס
 ןַאמרוֿפ א רעיוּפ א זַא :ןדייש טלָאװעג טשינ

 ןֿפױא ךעלנייװעג ,ןיבר ןשידיסח א ןריֿפ טגעלֿפ

 םיא טָאה יבר רעד ןוא ,עטערַאק סרָאסעסָאּפ

 ענרעבליז עכעלטע טימ ןעװעג הנהמ קיטנעהנגייא

 טינ םיא ןופ יז ןעמ טָאה ,טלעגקנירט תועבטמ

 רָאנ ןבעגעגסיוא ייז טָאה רע ,ןגירקסיורַא טנעקעג

 ,ןרעּפלַאה השנמ) קילגמוא ןַא ןוֿפ לַאֿפ א ןיא

 ,ָאלוַאּפ ןַאס ,ןעגנורעדליש ןוא תונורכז ,ןטעמרַאּפ

 ךיז ןשיװצ לָאמוצ ךיז ןגירק ;(134 ,1952 ,ליזַארב

 .עכעלטסירק לָאמ עלַא .סענַאמרוֿפ ערעיײז ןגעלֿפ

 -קנירט יִד בילוצ ןעמוק טגעלֿפ "תודיסח, רעייז
 ,ןיבר םענוֿפ ןעמוקַאב ןגעלֿפ יז סָאװ ,רעטלעג

 םוצ ןבעגעג טָאה יבר רעד סָאװ םעד ןופ רמולּכ

 טָאה רע סָאװ ,רַאֿפרעד ןגעװ סנַאמרוֿפ ןרַאּפ יַאבג



 טלעג-הֿפירט

 לטעטש וצ לטעטש ןוֿפ טריֿפעגרעביא םולשב םיא
 .(179 ,טרַאד)

2,1, 

 -מוא+- סָאװ ענעגייא סָאד ,: טלעג"הֿפירט

 ...סָאװרַאֿפ : טלעגטכערמוא+- ,טלעג ךעלרע

 יד ףיא טדנעלברַאֿפ ױזַא ןַײז רימ ןלָאז

 רעד זַא ,ןסייו רימ םאב ,טלעג עשלַאֿפ+-

 -ָארּפ ןב קינטנעצָארּפ רעד ,ֿבנג ןב ֿבנג

 אלש טלעג הפירטמ ןַײז טָאה קינטנעצ

 -סיוא רע טָאה רעברַאּפש רעד יװ ,רשויב

 עליטש עסיז יד ןוֿפ ןרעדעֿפ יד טקילֿפעג

 סָאד) בהזה לגע ,ןרעטשנגרָאמ .א) ךעלעבַײט

 ךיא ;(5 ,1898} ,עשרַאװ ,(ּבלַאק ענעדלָאג

 רעד ןיב ךיא ,קינטנעצָארּפ לקילאומש ןיב

 ןַײז טָאה סָאװ ,שזרַאיװכיל רעשירַאברַאב

 -עג זױה טרעיומעג ןַײז ,טלעג הֿפירט

 עלַא טימ ,תוחיצר ינימ עלַא טימ טכַאמ

 רָאנ ןעק סע סָאװ .,:ירעלדניווש ןעגנוטַאג

 ךיז ליוו ךיא; ;(13 :ךיוא ;14 ,טרָאד) ןבעג

 ,"לוש ןוֿפ גנויוברעביא רעד ןיא ןקילײטַאב

 ןוֿפ קידנעמענסױרַא ןוא ,טגָאזעג רע טָאה

 -וצ רע טָאה ,טלעג לקעּפ סָאד ענעשעק

 טנזיוט ייווצ ,ןמוזמ זיא סָאד טָאל :ןבעגעג

 ,ץלָאה ןבעג ךיא לעװ םעד רעסיוא .סעטָאלז

 סֶע טמענק ."ןֿפרַאדַאב טעװ ןעמ ליֿפיװ

 ...טגָאזעג ץרוק ֿבר רעד טָאה ,"קירוצ

 ףרַאש םיא ףיוא טָאה ֿבר רעד ?סָאװרַאֿפ

 -רַאֿפ טשינ טסייו ריא; .ןָאטעג קילב ַא

 ןעמ;ע ."טלעג ענהֿפירט זיא סָאד ?סָאװ

 סָאד, 7? ךיוא םִייוג ןוֿפ תוֿבדנ ךָאד טמענ

 ןליוו ךַײא ןוֿפ רעבָא ,םולש יּכרד ינּפמ זיא

 סָאד ,ץיװָאלרעב .י "ןעמענ טשינ רימ

 ,ז"טשת ֿבא-םחנמ ,םילשורי ,טכיל עשידיא

 ,(ב/גסש ,(149 'מונ ,'גרָאי ןט7) 23 ,יו ךרכ
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 רַאֿפ ןעמענוצ יד ןוֿפ סנייא ,? טלעג"הֿפירט

 ןלעװ טלעג ענהֿפירט יד :טלעג שישטַײד+-

 ַא רוטלוק רעשידִיי רעד "ןעקנעש, רשֿפא

 ןיא רעבָא ,סעבַאגסױא עשירַארעטיל רָאּפ

 לָאמ ןייא טכַאמעג ןעגנולָאצ (א ,טלעגרָאי

 שיוא םיא טרעוװ ןמ ןעוו וזלא :ךעלרעי

 טלעגרָאי - 117 ==

 ןַא ןבַײלב סָאד טעװ קלָאֿפ ןוֿפ המשנ רעד

 דוּב ּבולק רעשידיי רעַײרפ) קעלֿפ רעקיבייא

 ;(ב/2 ,19 'מונ ,1954 ,קרָאיײוינ ,ןיטעל

 יד ןַא ןטלַאהעג טשינ לָאמנייק בָאה ךיא

 רעטלעג-הֿפירט ןענַײז רעטלעג-םימוליש+-

 ךָאנ ךימ טָאה קלָאֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד ןוא

 -ער+- יד ביוא .םעד ןיא טגַײצרעביא רעמ

 ,רעטלעג-הֿפירט ןענַײז רעטלעג-עיצַארַאּפ

 ןבָאה האנה טשינ רָאט ןעמ עכלעװ ןוֿפ

 ןיא ןבַײלב טשינ גָאט ןייא ןייק רימ ןרָאט

 ןוֿפ סָאװ טגיל םוטעמוא ...לארׂשי תנידמ

 ,םימוליש יד ןוֿפ ,רעמלעג-ענהֿפירט יד

 ןבָאה רימ סָאװ ...ןַײא ןעעז רימ רעבָא

 ערעזדנוא ןוֿפ קנעדנָא םוצ ןָאט טנעקעג

 יז רַאֿפ טלעטשעגֿפױא טרעװ ָאד .םישודק

 רַאֿפ הֿבצמ ַא ,טנעמונָאמ רעטסערג רעד

 טשינ לָאמנייק ייז ןלעו ָאד .ןטייקיבייא

 ,גָאט רעד ,יקסניּפ דוד) !ןרעװ ןסעגרַאֿפ

 רָאנ טינ ליו רעבָא ךיא ;(1954 ,9 'קטָא

 ,טלעג-הֿפירמ םעד טָא ןוֿפ ןסינעג טינ

 ןוא םוסרּפ ןייק טינ ךיוא ליװ ךיא רָאנ

 ןוֿפ ןובשח ןֿפױא טייקכעלברעטשמוא ןייק

 טימ ?גנוכַאמטוג, ןוֿפ ןעמוק סָאװ ,ןדנָאֿפ

 ענַײמ ןוא קלָאֿפ ןַײמ ןוֿפ רעדרעמ יד

 -רַא עַײרּפ ,ןילבמעד .ב) םכותב עטסטנעָאנ

 -עגרעביא ,1955 ,28 'נַאי ,עמיטש רעטעב

 -עלוּב ּברלק רעשידיי רעיירפ ןיא טקורד

 ענעדיײשרַאֿפ ןיא ,א/7 ,1955 ,21 'מונ ,ןיט

 סָאד ךיז טניֿפעג ןיטעלוב םעד ןוֿפ ןרעמונ

 פן ,(לָאמ ךס ַא ךָאנ טרָאװ

 -יא רעדָא -קעוַא רַאֿפ רכׂש ,טלעגרעגערט

 ןוֿפ ץונַאבכַארּפש ןיא .אֹשמ ןגָארטרעב

 רימ טָאה יקצול השמ דנַײרֿפ .ױרֿפ ןַײמ

 ןיא ָאד םירֿפס-רכומ ַא ַײב יװ טלייצרעד

 ַא טימ דַיי ַא ןעמוקעגנַײרַא זיא קרָאי-וינ

 טֿפרַאדַאב ריא :םיא וצ טגָאז ןוא לקעּפ

 .טלעגרעגערט ןבעג רימ
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 ןוֿפ (לרע) םעד טימ ןינֿכער ןמ לאז ןזיל

 איו טֿפױקג םיא טאה רע זא ןא ראי שד



 טלעגרָאי

 'נוא .ןזעוויג (לֿבוי) םוצ זיא שע ראי ליֿפ

 ןמ שאו לרע םעד טימ ןינֿפכער זומ ןאמ

 ראי טֿפענק ןטקנידיג ןייא וצ ןבעג זומ

 ...הרות ישמוח השמח) ראי ילא טלעג

 ,ןעטש רפסאק) םדרליטשמא ,זעל שוריפ םע

 ,(א/אצק ףד ףוס .נ ,רהב ,בסת

 תוריכׂש ןוא רעַײטש ַא יװ טֿפָא טרירוגיֿפ (ב

 ןוֿפ ןטעשזדוב יד ןיא עטמַאַאב -הכולמ רַאֿפ

 ךיז טֿפרַאװ סרעדנוזַאב :תוצרא עברא דעו

 *טלעגרָאי, עמוס עקיזיר יד ןגיוא יד ןיא

 ןרַאֿפ ןדליג טנזױט 12 ןוֿפ ךייה רעד ןיא

 ןסיורג, םעד ,רעטסינימ-ץנַאניֿפ ןשילױּפ

 -רָאי סָאד ..."ןיורק רעד ןוֿפ רעטסַײמצַאש

 ,סיוא טזַײװ ,זיא רעטסַײמצַאש ןרַאֿפ טלעג

 יװ ,ץרָאּפָארּפ רעבלעז רעד ןיא ןסקַאװעג

 -רָאי סָאד ...רעַײטשּפָאק רעשידִיי רעד

 ןרַאטינגיד עכיוה עקיזָאד יד רַאֿפ טלעג

 ןַא רַאֿפ טַײװ ױזַא ןרעוװ טכַארטַאב טגעלֿפ

 -עגֿפױנוצ זיא סע זַא ,רעַײטש ןלעיציֿפָא

 -ּפָאק ןשידִיי ןוֿפ עמוס רעד טימ ןסקַאװ

 טימ ןרעװ טנָאמעגֿפױא טגעלֿפ ןוא רעַײטש

 ,תוקולח:רעַײטש עלַא ןיא .ןעמַאזװצ םיא

 רעד ןקישרעביא טגעלֿפ דעװ רעד סָאװ

 -ָאטורב יד ןָא רימ ןֿפערט ,רעמַאקצַאש

 ץעגרע ןיא ןוא 233,000 ךרעב ןוֿפ עמוס

 -ּפָאק ןוֿפ עמוס-ָאטענ יד טינ רימ ןעניֿפעג

 -הַאמ .ר ר"ד) !טלעגרָאי םעד ןָא רעַײטש

 ,/ 'ב ,1940 ,קרָאי-וינ ,רעטעלבדָאוויי ,רעל

 דעו סקנפ :ךיוא ל"גֿפ ;65 :ךיוא ,74--3

 .(םינינעה חתפמ ,א/561 ,תוצרא עברא

 טכאמ .(יבר) ןעד טננענרע עיז :תוריכׂש (ג

 טננאקעב ןעטכילפפ-סטמא ןענייז טימ ןהיא

 טלאהעג טלעגרהאי ןייז טממיטשעב דנוא

 ק"קד םינרבקד אשידק הרבחד תונקת רטש)

 ,1856 ,גרובסארטש ...ןעטוטאטש ,ב"ט"ש

 .(2 ,27 'טרַא 9

 ךימ טרעדנוװ ךָאד רעבָא :ץרחייאל (ד

 ןױש ךיז טסָאה וד סָאד רעייז ריד ףיוא

 ןוש רימ טסָאה ןוא ןסעגרַאֿפ רימ ןָא

 ...טלעגרָאי ענַײמ ןקיש וצ טרעהעגֿפױא

 ּפָא רימ טסַײר ןוא ךעלקילג ױזַא טסיב וד

 ,רעטומֿפיטש יד ,ןדימא|) טלעגרָאי ענַײמ
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 ןוֿפ -- ?תוללוּכ, ןוֿפ .

 טלעגטַײצרָאי

 עטייוצ ;51 :ךיוא ,42 ,ד"כרת ,עשרַאװ

 .(60 :ךיוא ,52 ,51 ,ו"לרת עבַאגסיוא

 רעד ןוֿפ} םיאבג יד :טֿפַאשרעדילגטימ (ה

 'געג ,"םימורע שיבלמ, הרֿבה רעסעדָא

 ימ ליֿפ ךיז ןבָאה ןטַײצ עלַא ןיא 8

 םיללּפתמ יד ןוֿפ ץוח לטימ ןכוז וצ ןבעגעג

 יז ןעמענ ,טלעגנרָאי שרדמה תיב רעייז ןיא

 םיּתב-ילעב ןוא םידיגנ ַײב תוֿבדנ ךיוא

 ץוח ;(ב/236 ,45 'מונ ,1867 ,רׂשבמ לוק)

 ערעכיז ַא ןהרוּת-דומלּת ידו יז טָאה םעד

 יד סָאװ ,תוריד ןוֿפ כ"ור 100 הסנכה

 ,תֹומלֹוע טזָאלעג ןבָאה םידיגנ עקידרעירֿפ

 רעד :טניװ םענוֿפ ןיוש טסייה רעטַײװ

 רעדָא טלענרָאי תודמעמ ךיז טלעטש םלוע

 קינייו יו טשינ טסייוו רעוו ,טלעג-שדוח+-

 רעסיוא ,תודמעמ ףיוא ןענעכער ןעק ןעמ

 רעדעי טגָארט ָאד ,געוו סקידצ םענֿפ

 ןופ עסינמייהיג איד ,םיוברעדעצ .ַא) ןגעקַא

 .(39 ,ל"רת ,עשרַאװ ,בוזעטידרעב

 ןעמענ רע טגעלֿפ ענעדִיי ַא ַײב :תוללוּכ (

 טרעװ םעד ץוחַא !ןדליג ןַײנ טנַײה ,טכַא

 ןשָארג ןעצ -- לּפמעטש ןימ ַא ןעמונעג

 ,לבור ַא -- הלּוגס ַא רַאֿפ ,לטיווק ןדעי ןוֿפ

 טבעל רע !ךיז טשינ הלילח טמענ רע ןוא

 סָאװ ,טלעגרָאי

 ,.ל .י) ךיז ןלעטש תודיסח ןוא םידיסח

 ,(202 ,18 'ב ,1926 ,ענליוו ,קרעוו עלַא ,ץרּפ

 ,ךיז טײטשרַאֿפ סע :לָאצּפָא עקבָארָאק (

 -עג סָאד זיא עקבָארָאק-לעב םעד רַאֿפ זַא

 ןֿפ טלעגרָאי ןעמענ וצ רעכַײלג ןעוו

 ,תונורכז ענַײמ ,קיטָאק לאקוחי) קינֿבושי

 ,1876 ,ץישֿפיל ,(1237 ,וװ ,ד"ערת ,עשרַאװ

 .ב/250 ,יװַאקרַאה ;ב/108 .
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 זָאל ןעמ סָאװ טלעג סָאד ,טלעגטַײצרָאי

 יפָארּפ :טַײצרָאי ַא ַײב לוש ןיא רעביא

 גָארּפ ןיא זַא ,רעביא טיג שיק ָאנורב-הירכז

 ןענרעל רַאֿפ ןעמוקַאב טלעגטַײצרָאי ןבָאה

 ךױא ,ֿבר רעד שידק-ןנבר ןגָאז רַאֿפ ןוא

 םעד רָאֿפעב :ןינמ רעד ןוא ׂשמש רעד

 ןרַאטערקעס-ץנַאניֿפ רעד) רע ףרַאד גניטיק



 טלעג-םידוהי

 ןגעװ :שמש ןוֿפ גנונעכער יד ןעז טשרעוצ

 -סקַאב+ יד ךיוא ,רעטלעג-םיחרוא+- יד

 ןוא ן"דלעג ט"צאי,} טלעגטַײצרָאי ,טלעג

 זומ שמש רעד עכלעװ ,רעטלעג עלַא יד

 -עכער רעקיטכיר ןייא טימ ןבעגרעביא םיא

 ןרעװ ןבירשרַאֿפ טקערָאק סעלַא זומ ,גנונ

 ,תויטרפב ךַאז רעדעי ,ךוב-עמַאננַײא ןיא

 רַאֿפ ןזעלרָאֿפ ןענעק רעהכַאנ סע לָאז ןעמ
 ץע, הרבח ןופ ןָאיצוטיטסנָאק) רעדירב יד

 'א םוי טעדנירגעג ..."ברה יקיזחמ םייח

 ,ןילקורב ,ק"ּפל ד"נרת תנש ,'א רדא טיי

 -גיצרוק רעד ;(69 ,10 'טרַא ,26 ,1916 ,י"נ

 -גײא ָאד ךיז טליֿפ ,והילא 'ר שמש רעק

 עקידייל ,עטיירב יד ןשיװצ טנלע ןוא םַאז

 להא! שרדמה-תיב םענוֿפ}פ טנעװ ריֿפ

 רעליוה ןוֿפ טלעוו ַא טבעלענּפָא ...ן"בקעי

 -רָאי ןוֿפ המשנ יד ןטלַאהעגֿפױא .תושמש

 -ימ, ַא ףיוא רעטסַײמ ַא ןעוועג ,טלעגטַײצ

 ךעלמילהת ןדִיי ןגָארטעגרעטנוא ,"ךרבש

 דניק ַײב רעלוּפָאּפ ןעוועג ,ןענװַאד ןכָאנ

 ַא יװ רעמ טינ ןבילבעג ךָאד ןוא טייק ןוא

 ,ןַאמָאר ,ןעגנַאלק ענעסירוצ ,ץּכ סחנּפ) שמש

 .(92 ,1937 ,עגיר
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 סָאװ תוֿבוח ,טלעגשידיי ,טלעג"םידוהי

 זַא ,ךעלגעמ .ןדִיי ןבילבעג קידלוש זיאימ

 -ידנסיורד ַא ןוֿפ טסקַאװ גנונעכייצַאב יד

 טזַײװ שיק ָאדיּוג קחצי יּפָארּפ ;העּפשה רעק

 ּוװ ,1289 ןוֿפ רוקמ ןשטַײד ַא ףיוא ןָא רימ

 1006מ- טרָאװ סָאד ןיוש ךיז טניֿפעג סע

 -ַייז דלָאּפָאעל ןוא רעייג ףלָאדור) 2616

 טזטשמשסוו סופ 1/זסתסז (/0060- ,רעל

 טשס/סזזנ 24 (2080100016 6460 1/ןסתשסז

 :(236 ,1931 ,ןיוו ,/:4/60 דחװ( 167

 טלעג לסיב ןיימ םוא ןיב ךיא איו

 -יהקב ןשיו ,ןמוקיג טאר זה נוא

 ,ןגנוי זיב טלא ןוֿפ אסיל ק"ק וניתל

 םידוהי תֿבוח ילעב ךראד ה"ועב באה זיב

 רֿפ 'נוא טלדנה רֿפ תורצ ןיא ...טלענ

 ,קחצי תוכילהו קחצי ןויע רפס) טרהעצ

 .(המדקה ,ד"צת ,ןילרעב

 יד ןֿפורעג ןעמ טָאה 22: סאװואזע תםווסּװאזצ טיול

 טלעג-אצוי -- 119==

 ןענוֿפעג טָאה ןעמ סָאװ ,תועבטמ עשימיור עטלַא

 .ןטש5' תנסתטצ ,דנַאלגנֶע ןיא ןטנגעג עסיװעג ןיא

 ן2831

 ;עדוק ילּכ יד הניתנ ַא ,טלעגיֿפוטײםוי

 םיתרשמ זַא ,ריֿפנַײא ןַא ןעוועג זיא לָאמַא

 עטלּפָאט ןעמוקַאב ןגעלֿפ רעטעברַא ןוא

 ןױל םוצ תוֿפסוה עלעיצעּפס רעדָא תוריכׂש

 רעד אמתסמ ןענַאד ןוֿפ) ֿבוט םוי דוֿבכל

 רהאי איירד ןיא ןיוש ןיבאה איז :(ןעמָאנ

 ...ֿבײח רהעמ שלא ןנעז 'נוא .ןבעגג שקינ

 איז ןיבעה ףיורד רטניוו איד ךיילג 'נוא

 טימ 'נוא .ןבעג סאי ןייק 'נוא דמעה ןייק

 זיא איוו תועויס איד 'נוא טלעג בוט םוי

 טינ טֿפלעה איד ךאנ .ןגנאג טימ איוד זע

 ןילהאצב השיורג איד בהאלג ךיא ...ןבעג

 ףיוא טינ ןמ טגנעה איד 'נוא .טינ רהאג

 -סיד) ןמ רנהאמג רעד ןא שלא .טינ ךהא

 ;(ב/ה ,{1 'מונ} ,ח"נקת ,םדרטשמא ,שרהוק

 -הרֿבח רעד טימ ןעמ ןעק הרוּת-ןיד ןייק

 טימ ֿבר רעד לַײװ ,ןבָאה טשינ אשידק

 -אשידק-הרֿבח יד טימ ןטלַאה םינייד יד

 ןוא טלעג-ֿבוט-םוי ,ש"חר ןביג סָאװ ,טַײל

 ךיוא רָאי ןטימ ןיא ןזָאל ןוא טלעג-םירוּפ+=

 עלַא ץרּפ .ל .י) ןייב ַא ןקעלּפָא לָאמַא
 וד ןוא ;(40 ,18 'ב ,1926 ,ענליו ,קרעוו

 ןהיכרב 'ר ןוֿפ / זדנוא ןעַײרֿפַאב טסעװ

 -רעטנוא ןַײז ,ֿבר ןוֿפ ןוא / רעבַײר םעד ןוֿפ

 טלעג-ֿבומ-םוי ןוא ש"חר רַאֿפ / ,רעציטש

 ףיוא שילָאּפ ןיא, ,ןעמַארד ,3 'ב ,טרָאד)

 יבר רעד טָאה תוסנכה ;(26 ,"טייק רעד

 -םוי ןוֿפ ןוא ...דומיל-רכש ןוֿפ טַאהעג

 ןוֿפ ןעמוקַאב טגעלֿפ רע סָאװ ,טלעג-ֿבוט

 ןדעי ןוֿפ ךיוא .הנּתמ רותב ןרעטלע יד

 יבר רעד טגעלֿפ ןביוהנָא-שמוח ןוא תירב

 ,ןרעטש לאיחי) טלעג םוכס ןסיוועג ַא ןגירק

 .20 ,1950 ,קרָאי-וינ ,רדמ-תיב ןוא רדח

 ,ב/487 ,ווָאקשטוטס

 ן284)

 ָאד :הלווע ןַא רַאֿפ ןַײז הצֿפמ ,טלעג"אצוי

 ןַײמ :ןתח ַא רעוו ךיא זַא ,טרעהעג ךיא בָאה

 זומ רע זַא ,טרַאּפשעגנַײא ךיז טָאה רעטָאֿפ

 ראוּת-תֿפי עטסנעש יד רימ רַאֿפ ןעמענ



 טלעג-אצוי

 סָאװ ,הלּכ יד ...תסחוימ עטסערג יד ןוא

 םעד ןעװעג זיא ,טדערעג רימ טָאה ימ

 ...לקינייא ןַא סעשטיװָאחמׂש ןתנ ןסיורג

 טָאה ךימ ...ןקוקנָא ...ןרָאֿפעג זיא רע

 -ירחַא יהיו ...םייה רעד ןיא ןזָאלעג ןעמ

 ַא ,רע ;ןלעֿפעג ןילַא םיא זיא יז ...ןכ

 יד -- ןעמונעג יז טָאה ,םישמחל ֿבורק דַיי

 ַא ןוֿפ הרֿבס ַא ...ענַײמ הלּכ ענטשודוב

 טנזיוט ייוצ ןבעגעג ןעמ טָאה רימ !ןטַאט

 ןוירג ןּב ףסוי הכימ) טלעגנ-אצוי לבור

 ,ןילרעב ,בורק ןעטַײװ ַא ןופ םיבתּכ עשידוי

 טשינ ךַײא לעװ ךיא ;(127--136 ,ו ,ד"פרת

 !ַאש :ײז !השורי רעד טימ רעהַא !ןעקנעש

 םענוֿפ ...!שער ןָא ןוא רעדליּפעג ןָא רָאנ

 ןוא סרהוז יד ןבעג ריד רימ ןלעװ ןטַאט

 ךיז טכַאד .םייהַא רָאֿפ ןוא ןתוינשמ יד

 ֿבשימ ךיז זיא רעגָאװש ןַײמ ...?אצוי

 טלעג-רוכזי = 120 ==

 ךעלברעק קיצנַאװצ ןבעג רימ ליװ ןוא

 ,(25--24 .וװ ,טרָאד) טלעג-אצוי
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 -תרכזה+- וצ םינָאניס ַא ,טלעג"רוכזי

 -נָאק רעד עטֿפניקנַײא יד :טלעג-תומשנ

 -נַײא (ו ...:סיױא ןעײטשַאב ןָאיצַאגערג

 ןָאיצוטיטסנָאק) טלעג-רוכזי ןוֿפ עטֿפניק

 ןַאמָאר-ישנא דוד-תיב ןָאיצַאגערגנָאק רעד

 יד ;(18 ,4 ,1911 ,ןקרָאייוינ} ,ןעינעמור

 -שוּפ 2 ןגרָאזַאב ךיוא ןֿפרַאד רעטלַאװרַאֿפ

 ןייא ןוא טלעג-רוכזי רַאֿפ ד"מהב ןיא סעק

 טֿפירשֿפױא ןַא טימ כ"וי ֿברע רַאֿפ הרעק

 םלוע רכז הרובחהל תונקּת) "תומשנ-תרכזה,

 ,ץעלעימ ישנַא תסנכה תיבמ תוינשמ ידמולו

 -וינ) ,ד"פרת תנש רייא שדוחב הדסיתנ

 ..ןֿפרַאד םיאבג יד ;(89 ,2 !טרַא ,14 ,{קרָאי

 זירכמ תומשנ תרכזה רָאֿפעב ט"וי ןדעי

 ,טרעדנוהרָאי אוו ,ןליױּפ ןיא תועבטמ עשיערבעה



 טלעג שידַיי

 רחא ןלָאז םיללּפתמ יד וצ ןרילעּפַא ןוא ןַײז

 יד ןיא רעטלעג-רוכזי יד ןעגנערב גחה

 ,6 'טרַא ,17 ,טרָאד) ןֿפרַאװנַײרַא סעסקַאב

419 
 ן2861

 -ידיי רעד ןוֿפ תועבטמ ,:טלענ שירדִיי

 תנידמ ןיא ןטַײצ עטלַא יד ןיא הכולמ רעש

 טלעג שידִיי - 121 --

 רעַײנ רעד ןיא) תועבטמ ענעלַאטעמ ;לארׂשי

 -וי טימ טנכײצאב (טלעגהיפאפ ךױא טַײצ

 ןיא ,לױפ ןקילָאמַא א יװ תויתוא עשיד

 המחלמ - טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ עניַארקוא

 ןגפטמס 161500, "')68108 ךיוא ןעז .ו"זַאא
1 1400006/ 111510114 

 ;(1949) , אס 2)/ 8

 ןג !אטתמנצמנפ,

 עשייערבעה;

 ססט;6סצ} 04 ?הס ,4010:1028 !אטתו1צ012616 5060166ע.

 יהיוה םש ןטימ תועבטמ

 ,(1632 --- 1611) ףלָאדַא || װַאטסוג ןופ טַײצ רעד ןיא 1617 טצנימעג ,עבטמ עשידעװש : ןביוא

 .קרַאמענעד ,(1648 --- 1588) וצ ןַאיטסירק ןוֿפ טַײצ רעד ןיא 1644 טצנימעג ,עבטמ : ןטימ ןיא

 טַײצ ןיא (1631 ,7 'טּפעס) דלעֿפנטײרב ַײב ןוחצנ םעד דובכל טצנימעג ,עבטמ עשידעװש : ןטנוא

 .ףלָאדַא וו װַאטסוג ןוֿפ



 טלעג שידִיי

 ןיא טרעדנוהרָאי אוו םעַניא תועבטמ

 לאונמע ר"ד ןוא רעלהַאמ לאפר רי"ד ,"ןלַיוּפ

 רעד וצ םירוקמ ענעבילקעג ,םולבלעגניר

 -חרזמ ןוא ןליױּפ ןיא ןדיי יד ןוֿפ עטכישעג

 םוצ זיב) רעטלַאלטימ .א1 טֿפעה ,עּפָאריײא

 רעד :(26--23 ,|1930} ,עשרַאװ ,(1506 רָאי

 רעד ןיא :עבטמ עשידַיי עטלַא ןַא זיא לקש

 -תיב ןטייוצ ןוא ןטשרע ןוֿפ הֿפוקּת

 -סױרַא הנידמ עשידִיי יד טָאה ...שדקמה

 רעד ןוא תועבטמ ענעגייא עריא ןבעגעג

 דנַאל ןיא רעקרַאֿפ ןוא לדנַאה רעצנַאג

 .ש) טלעג שידִיי טימ ןעמוקעגרָאֿפ ןענַײז

 ןַײז ,לקש רעד ,"לקש רעד; ,טדַאטשנעזַײא

 -ַאב ןַײז ,טדַאטשנעזַײא ןופ -- עטכישעג

 ,װענעשעק ,ץרַאװש .ש ןופ -- גנוטַײד

 ,(3 ,6--3 ,ד"פרת
21 

 ףירגַאב רעטלַא תורוד רעד : ? טלעג שידִיי

 ןוֿפ ןכיצ םעד רעטנוא טייטש טלעג שידִיי

 ,אמוי) *לארׂשי לש ןנוממ לע הסח הרוּתה;

 הרוש רעטריטיצ רעטַײװ רעדעי ןוֿפ .(טל

 גרָאז ןוא רעטיצ םעד סױרַא ןעמ טליֿפ

 בר ןוא לארׂשי ןוֿפ ,דיחי ןוא ללּכ ןוֿפ

 רעַײנ רעד ןיא .טלעג עשידַיי רַאֿפ לארׂשי

 ,םרָאֿפער ןוא הלּכׂשה ןוֿפ טַײצ ןיא ,טַײצ

 רַאֿפ ףמַאק רעייז ןיא םיליּכׂשמ יד ןבָאה

 שידִיי טצונעג ןבעל ןשידִיי ןיא ןעמרָאֿפער

 רעייז ןיא טנעמוגרַא ןקרַאטש ַא יװ טלעג

 -דנוא ןיא .םינוקּת ןקיטכערַאב וצ קימעלָאּפ

 ,ויטָאמ ַא טלעג שידִיי טרעװ טַײצ רעז

 סָאד ןֿפַאש ןוא ןעיוב לָאז ןעמ ,לַאעדיא ןַא

 -ןברוח טימ טשינ ,סנגייא טימ ןבעל עשידִיי

 ןוֿפ תואמגוד ענעבילקעג לָאצ ַא טָא .טלעג

 ַײב ןטעב ייז :רוטַארעטיל ןוא ןטנעמוקָאד

 הרות-ןיד ַא, ןבעג ייז לָאז ןעמ ,תוליהק יד

 סָאװ ,טלעג םעד חוכמ םיֿפדור יד טימ

 זיא סָאװ תקולחמ ַא ףיוא סיוא טיג ןעמ

 -יי קעװַא טרטּפ ןעמ ןוא "םימש םשל טינ

 ,גרעבניצ .י) םילרע ןשיװצ טלעג שיד

 ,ענליו ,ָאוְיי ןוֿפ ןטֿפירש עשירָאטסיה

 ,רעדניק עטבילעג ענַײמ ;(307 ,וו ,7

 ענייא טָאה ריא ןעוו ,ריהזמ ךַײא ןיב ךיא

 טלעג שידִַיי -- 122 --

 ו"ח ריא טלָאז ידוהי ןייא ףיוא גנורעדָאֿפ

 סנטשרע .יױג םוצ טּפשמ םוצ ןייג טינ

 סעצָארּפ סָאד ןעד ךרוד ןעמ טרעגנעלרַאֿפ

 -יו טגניירב דנוא ןזייּפש ליֿפ טכַאמ דנוא

 סָאד טזיא סנעטייווצ .יוג דיב טלעג שיד

 וצ טינ ידוהי רעד סאד םשה לוליח ןייא

 תיב) הרוּת ןיד ןעד טימ זיִא ןדירֿפ

 ַײה רפס רבחמה ...ברה טאה ...םהרבא

 ..ייקתענ ...רעדניק ענַײז טגָאזיג ןָא םדא

 ;(א /טי ,ב"כרת ,ןגרובסערּפ} ןיוו ,שטייד לע

 ,טעגרהרעד טושּפ לָאמטסנעד ךימ טָאה רע

 סיוא, ...טגָאזעג רע טָאה !ןשקָאל סיוא;

 ,ןגָאז וצ גנירג םיא זיא יאדװַא *! ןשקָאל

 שידִיי טימ טּפַאזעגנָא ןיוש ךיז טָאה רע זַא

 רכומ ילעדנעמ) !עקװַאיּפ ַא יװ טלעג

 עדנַאּב איד רעדָא עסקַאט איד ,םירפס

 רע ;(56 ,ב"לרת ,ענליוו ,תֹובֹוט ילעּב-טָאטש

 טכַאמעג ןוא ןסָאגעצ ,טליּפשעצ ךיז טָאה

 רימ ךיז טלעטש סע :;רעגייטש עקיטעמוא

 ןעיײג :טולב שידִיי ,טלעג שידִיי יװ ריֿפ

 -גערב ןוא רעסַאװ יװ ךיז ןסיג ייז ,דוביאל

 ןוֿפ םיבתּכ עלַא) ןצונ םוש ןייק טשינ ןעג

 :ךוב עטייווצ סָאד ,םירֿפס רכומ ילעדנעמ

 ,םייחה ילעּב רעצ רעדָא עשטַאילק איד

 ַא שטנעמ ַא עז ךיא ;(58 ,/18881 ,סעדָא

 ןעק / ,ץלַאמש טינ רעטוּפ טינ ,ןעװערַאּפ

 טרעװ / ,ץלַא ןעק רע טניימ ןוא טינ רָאג

 ןיא טַײצ ַא טציז ,ללּכ םַײב ןלדּתש ַא

 רע טניֿפעג טלעג עשידִיי ףיוא ./ ,רעטעּפ

 ןַײז ןוֿפ תואצוה רע טוַײװ / ,רּתיה ַא ךיז

 טָאה רע סָאװ ןוא /ןיב ךיא םענעגייא

 ןהכה יבצ רזעילא) ןיהַא ןוא רעהַא טלייטעצ

 רעדָא (ןטק םלוע) לעטלעוו ןיילק ,לעפייווצ

 --ד"נרת ,ןָאדנָאל ,רעטסניפ ןוא רעטטיב

 ;(213 'רטס ,71 :ךיוא ;157 'רטס ,42 ,4

 ...ןדִיי ערעזדנוא טֿפרַאדַאב ןבָאה תמאב

 -ןנןָארָאּפ רעדעי ,גהנימ רעדעי ןטכַארטַאב

 ?ןיינ רעדָא שממ ַא סעּפע רע טָאה יצ ,קעד

 רעדָא הרוּת ןיד ַא תמאב רע זיא יצ

 ַא קסוּפ ַא ןוֿפ ארמוח לקיטש ַא טַאלג

 ףיוא טינ סח ןייק טָאה סָאװ ,רעקיטַאנַאֿפ

 שינרעטַאמ ןוא ימ ערעייז ,טלעגנ שידִיי
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 ,1777 .,תויתוא עשנוערבעה טימ טלעגריּפַאּפ רענַאקירעמַא



 טלעג שידִיי

 -רַאפ רעשידּוי רעד ,ןסעקצַאש ןרהא השמן)

 עליה ,1882 :רוזנעצ| ,1881 ,עשרַאװ ,חסּפ

 ךַײא ,םידמול ךָאד טַײז ריא ;(/ ,ןג"מרת

 ימכח יִד יװ ןלייצרעד טינ ךָאד ןעמ ףרַאד

 דסֿפה, רַאֿפ טַאהעג ָארומ ןבָאה דומלּתה

 -- ןכַאמ קזיה ןסיורג ןייא רַאֿפ "הבורמ

 -עג טָאה ןטסידומלּת עסיורג יד ןוֿפ רענייא

 -עג זיא רע סָאװ ,ןרעדנַא םעד טרעֿפטנע

 הֹּתֹא יתמ דע; :רימחמ לקיטש ַא ןעװ

 :טסײה סע ?*!לארׂשי לש ןנוממ הלכמ

 שידִיי ןריֿפרעביא ּוטסעװ גנַאל יװ ךָאנ

 טסע רעװ םורָאװ ;38 ,טרָאד ?טלעג

 -יוק ןעמ סָאװ ,ןסקָא עלַא יד ןוֿפ תמאב

 הֿפרט טרעװ סע רעדָא ?קידנעטש טעל

 םיקסוּפ יד סָאװ ,תורמוח ליֿפ יד ךרוד

 רימחמ רָאנ טלוֿפעג טינ ךיז ןבָאה םינורחא

 םעד ךרוד רעביא ןריֿפ ייז שטָאכ ,ןַײז וצ

 דסֿפה ַא ַײב ;1123 ,טרָאד) טלעג שידִיי

 ףיוא וליֿפַא ןעלעשיז 'ר} רע טָאה הבורמ
 זיא םיוק .טקוקעג טשינ רימחמ ַא ןומדק ַא

 רע טגעלֿפ ,טלעג שידִיי ןיא ןעגנַאגעג

 ןַײז ןיא ֿבר ןעװעג זיא ןומדק רעד :ןגָאז
 ארמ ןיב ךיא ןוא ,טָאטש ןַײז ןיא ןוא טַײצ
 טָאטש ןַײמ ןיא ןוא טַײצ ןַײמ ןיא ארתאד
 ,1902 ,גרוברעטעּפ ,ןעטֿפירש ,ץרּפ .ל .י)

 טָאה ץליהעג םעניא ;(01 ,"שידיסח; ,ש

 !טָאטש רעבלַאה ַא טימ עקסָאנ טקעטשעג
 שידִָיי ןגרָאבנָא ,שטַײט'ס .תולוק ןרעװ סע

 ץלַא ןעױרטעגקעװַא ,טולב שידִיי ,טלעג

 ,ענליוו ,קרעוו עלַא ,ץרּפ .ל .י) רעסַאװ םעד

 ןַא םידיסח יד ןבָאה ;80 ,5 'ב ,5
 :ןגָאז םיא טקישעג ןוא טכַאמעג הֿפיסא

 ןעמענ ,רענױזַא ןוא רענױזַא ,ריא טליוו

 רָאי ַא לבור טרעדנוה ַײרד טָאטש רעד ַײב

 -רע טשינ טַײז ריא .ֿבוט-המ זיא ,טסיזמוא

 סָאװ ,לארׂשי-וניא ןַא ,רערעדנַא ןַא יו רעג
 ,ץרּפ ,ל .י) טלעג שידִיי טסיזמוא טמענ

 יד ןוא ;(122 ,תונורכז עניימ ,12 'ב ,טרָאד

 .י.החּפשמ עסיורג ַא ,סיורג ןענַײז תואצוה
 ,םיריוטקָאד ןֿפרַאד רינש יד טימ ןיציבר יד

 ןוא ..,דנַאלסױא ןייק רָאיַײב-רָאי ןרָאֿפ
 ןעמ טֿפױק ,דנַאלסיױא ןייק טרָאֿפ ןעמ זַא

 טלעג שידִיי -- 124 --

 טשינ ןעמ טגָאז ;לוזב ןכַאז ענעדיײשרַאֿפ ןַײא

 שידִיי דָאש ַא -- ץענערג רעד ףיוא סיוא

 -ַאב -- טימעסיטנַא ןַא ךיז טֿפערט !טלעג

 ,טרָאד) !טלעג רעמ ךָאנ טסָאק ,רע טכוז

 סָאװ} אֿפוג טלעג םעד רַאֿפ ;51 ,18 'ב

 -ייווצ ןעוועג ןיוש טלָאװ ןןרטּפ ןטסינויצ יד

 -עג ןטלָאװ סע ןּוװ} סָאװ ,סעינָאלָאק ַײרד

 -ניליטש ןדִיי ןדניזעג טנזיוט טיורב ןסעג

 טסייוו טָאג ןוא ...ַײרעגנילק ןָא טייהרעק

 טעװ טלעג עמערָא+ ,טלעג עשידיי ליֿפיװ

 זיב ןטַײקשירַאנ עלַא יד ףיוא ןײגקעװַא ךָאנ

 טעװ סע רעדָא ןַײז סעפע טעװ סע ןענַאװ

 ירבע ,ןַאמטָאס ֿבקעי) ןרעװ ןכָארקעצ רָאג

 ןבָאה ןדִיי ;(27 ,ו ,א"סרת ,בושטידרב ,יכנא

 -ֿפױא טָאה רחסמ רעד ,טבעלַאב שממ וועִיִק

 טייקידוועריר סנדִיי םעד בילוצ ןוא ,טילבעג

 יד ןוֿפ טנעה עטיור עשירחוס יד ןיא זיא

 -עגנַײרַא טלעג שידִיי קיניוו טשינ ןסור

 ,טלָאה ןעמ טָאה טלעג שידִיי ,ָאי ;ןלַאֿפ

 -ַאב ןלעװ ןעמ טלָאװ אֿפוג ןדִיי םעד רָאנ

 ,קיטָאק לאקזחי) הׂשעמ עטלַא ןַא ,ןבָארג

 --251 .,וװ ,ד"ערּת ,עשרַאװ ,תונורכז ענַײמ

 טימ ךיז טָאה להק רעשידִיי רעד (2

 -גיארַאֿפ אקווד ייסָאש םעד ןוֿפ ןינע םעד

 ןרָאװעג ןֿפורעגנעמַאזוצ זיא ...טריסערעט

 .םיטַאבעלַאב עטסבושח יד ןוֿפ הֿפיסא ןַא

 ,ןרָאװעג טינרָאג רעבָא זיא הֿפיסא רעד ןוֿפ
 -יטיונ רעד ןוֿפ ןלעֿפסױא ןבילוצ תועמשמ

 ןעמ טלייצרעד םויה-דע .טלעג עמוס רעק

 ףיא :לַאֿפ ןקיזָאד םעד ןגעװ זָאירוק ַא

 זַא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא הֿפיסא רענעי

 -וק ףרַאד טַײצ רעטסטנעָאנ רעד ןיא תויה

 ןיוש ךיז ןבָאה ןעגנַאלק םורָאװ ,חישמ ןעמ

 רעד זַא ,ןעוועג ןענַײז םינמיס ןוא ןגָארטעג

 לָאז סָאװ וצ ָאט ,טנעָאנ רָאג ןיוש זיא ץק

 עדמערֿפ ןיא טלעג עשידיי ןבעגּפָא ןעמ

 ללכב ןיוש ןעמ טעװ םעד ץוח ןוא ,טנעה

 ,רעקרָאב .ד .ש) ןֿפרַאד טינ יײסָאש םעד

 ,ענעשזורּפ ,ענעשזורּפ טָאטש רעד ןוֿפ סקנפ

 לָאמַא טגעלֿפ דניק ַא ביוא ןוא ;(177 ,צ"רת

 רעסיורג ַא ןעוועג זיא סע רעדָא ןַײז קנַארק

 סקיציא םייח טגעלֿפ -- עטָאלב יצ יינש
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 .ויכרַאזָאװ;י ןיא גנולמַאז סרעװָאקירעשט והילא

 ,1917 יקילבוּפער-סקלָאֿפ רעשיניארקוא רעד ןוֿפ טזָאלעגסױרַא ,(סעצנעוװָאברַאק טרעדנוה) טלעגריּפַאּפ

 םיא טימ ןוא דימלּת ןוֿפ זיוה ןיא ןעמוק

 -לוטיב ןייק ןַײז טינ לָאז סע ידכ ,ןענרעל

 ןרעװ טינ לָאז טלעג שידיי ןוא ,הרות

 ןופ עטכישעג ַא ,ץעדָארָאה) ןֿפרָאװעגסױרַא

 יד ;(ב/116 ,ט"שת ,קרָאיוינ ,לטעטש ַא

 רעסעב לטַײט עקיזָאד סָאד ןבָאה םידימלּת

 -יא םייח סָאװ לטַײט סָאד יװ טַאהעג ביל

 םעד טימ לַײװ ,טנַאה ןיא טלַאה סקיצ

 -לַאכ יד ןבָאשסיוא יבר רעד טגעלֿפ לטַײט

 ,ריּפַאּפ םוצ ןּפעלקוצ ךיז טגעלֿפ סָאװ ,ַאװ

 טינ לָאז סע זַא ױזַא ,דניק םעד ןבעג ןוא

 שידיי סעּפע ךָאד זיא סע .ץעווינ ןיא ןייג

 קעל ַא ךָאנ ןבָאה דניק ַא לָאז ,טלעג
 ןטימ ןרָאֿפ ;(טרָאד) !טיױרב טימ  ַאװלַאכ

 -יב ַא ןֿפױק ןוא עשרַאװ ןייק גוצלבמָאב;,

 םּתס ןסייהעג טָאה עסַאקנַאב רעד ַײב טעל

 סָאװרַאֿפפ -- .הסנרּפ ןדִיי ןעגנערבסיוא

 -- "טלעג שידִיי ןעגנערבסיוא וטסלָאז

 ַא טזָאלעגּפָא טשינ רעסַײמטש רעד טָאה

 -נַאב ַא ןֿפױק טלָאװעג ךָאד טָאה סָאװ ,ןדִיי

 ;(97 ,יישת ,קרָאי-וינ ,עווַאלמ סקנפ) טעליב

 ןיא טלעג שידִיי ןּפוטש טשינ ףרַאד ןעמ

 רעסעב ...םינווי יד ןוֿפ סענעשעק עטיירב

 רעדייא גורתא ןַא ןָא ןייגַאב ןצנַאגניא ךיז

 םלועה-תומוא יד ןוֿפ ןגיוא יד ןסַײרוצֿפױא

 רעװש טימ סענעשעק ערעייז ןליֿפנָא ןוא
 -רַאמ ףסוי) טלעג שידִיי עטעװערָאהרַאֿפ

 'טקָא ,לַאנרושז ןעגרָאמ- גָאט רעד ,סעשָאג

 רענַאקירעמַא ןטלָאװ ןעוו ;(6 ,1954 1

 וצ שילַארָאמ טקיטכערַאב ןעװעג ןדִיי

 יד ןעמעננָא ןגעוו ץעזעג-תסנכ סָאד ןטּפשמ

 -עד זיולב ןטלָאװ ייז ? גנוקיטיגרַאֿפ עשטַײד

 ייז ןעװ ,וצרעד טכער ַא טַאהעג טלָאמ

 -רַאֿפ וצ ןוא ןעלּפָאטרַאֿפ וצ ךיז ףיוא ןעמענ

 -ַאמ ערעייז ןכַאֿפריֿפרַאֿפ וצ ןוא ןכַאֿפַײרד

 ןוא לארׂשי תנידמ וצ ןתוֿבייײחתה עלעירעט

 ,םילוע עַײנ יד ןוֿפ גנונעדרָאנַײא רעד וצ

 טלעג שידִיי טימ ןקעד וצ םורַא ױזַא ידכ

 ןכרוד ןענַאטשטנַא טלָאװ סָאװ ,זיולב םעד

 המלש רייד) טלעג ןשטַײד+- םענוֿפ לַאֿפסױא

 -גָאט רעד ,'טלעג עשטַײד סָאד, ,לקיב

 רימ ;(4 ,1954 ,20 'גיוא ,לַאנרושז ןעגרָאמ

 ןוֿפ ןָאקיסקעל םעד ןעיוב טשינ ...ןרָאט

 ןרעטלעג אמט טימ רוטַארעטיל רעשידִיי

 רעשידַיי רעד ןיא ףרַאד ןעמ ןוא ןעק ןעמ

 רַאֿפ טלעג שידִיי רשכ ןעניֿפעג קרָאי-וינ

 רעד ,ןײטשטַאלג ֿבקעי) גנומענרעטנוא ַאזַא

 ;( ,1955 ,28 ץרַאמ ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט

 טלעװ יד ּוװ ןוֿפ .טריֿפרַאֿפ ןענַײז ןדִיי

 ןַא ןָא .רעהַא סע טמָארטש קע ןַא טָאה



 טלעג שידִיי

 ןוא ,ןעײג ןוא ןשטנעמ ןעמוק רעהֿפױא

 רעווש -- סנגעמרַאֿפ רעביא םיא ןביג ייז

 טשינ ןוא .טלעג שידִיי טעװערָאהרַאֿפ

 זיא'ס ;רעביא ךָאנ ךיז רע טגניד ןטלעז

 גָאלוצ ַא טגנַאלרַאֿפ רע ןוא גונעג טשינ םיא

 -סָאנעוב ,תודיסח תוכלמ ,רעגַאה ךורב)

 הלעמ ןייא רעבָא ;(237 ,ו"טשת ,סערַײא

 קַאילָאּפ רעמערָא רעקיזָאד רעד טַאהעג טָאה

 -יב םעד טַאהעג ביל קרַאטש טָאה רע --

 ,ןבעל ענעגייא סָאד יװ רעביל ,ןּפָארט ןרעט

 רַאֿפ ןעװעג טיירג רע זיא רַאֿפרעד ןוא

 ןטלַאהַאב וצ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טלעגטוג+-

 :טסּוװעג טָאה רע .זיוה ןיא ךיז ַײב ןדִיי ַא

 םיא ַײב טעװ דיי רעד יװ גנַאל יוזַא

 ןטימ עקַאט ,קַאילָאּפ רעד ,רע זיא ,ןעניֹוװ

 זיא ןֿפנָארב טימ רעבָא ,רעכיז טשינ ןבעל

 ןעקנירט ןענעק טעװ רע .רעכיז ָאי רע

 דָאװָאנ ,רענֿפעש .ב) טלעג ןשידִיי ןרַאֿפ

 ;226 ,וטשת ,סערַײא סָאנעוב ,7 עיפיל

 ןוא לָאמַא ךָאנ טשרָאֿפעג טָאה עטַאט רעד

 ךַאז עטכַײל ןייק טשינ זיא'ס ,לָאמַא ךָאנ

 -עשַאב קחצי) טלעג שידִיי ןכַאמ וצ ףירט

 ,קרָאיײוינ ,בוטש ןיד-תיב סינטַאט ןַײמ ,סיוו

 טליצרעד ןבָאה ... ;(115 ,1956--ז"ישת

 -עג ןוא טכענ ןוא געט עשימרוטש ןוֿפ

 ןבָאה עכלעוו ,ןרעציֿפָא עשיצַאנ טימ לגנַאר

 וצ טיירג ןעװעג ןוא טולב שידַיי ןגיוזעג

 ןסיננ טלעג שידַיי ףױא סע ןשױטרַאֿפ

 ילוי ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט רעד  ,ןָאדרָאג

 יד ןגעקטנַא סע גָאז ךיא ;(10 ,1957 3

 סָאװ ,ןטעלֿפמַאּפ *דַײג, ןוא ךעלכיב *דַײג;

 שידַיי רַאֿפ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןענַײז

 ןענַײז ןוא רעטלעג-הכולמ+  רַאֿפ ,טלעג

 דוד) ןטסירוט עלַא ןשיװצ ןרָאװעג טלייטעצ

 .(5 ,1958 ,9 ַײמ ,טרָאד ,רעקנילֿפ

 הדוהי ןעז טולב שידִיי -- טלעג שידִיי חוכמ 1

 ,לָאערטנָאמ ,קירוצ רהָאי טרעדנוה טימ ,טעזלע

 ,/טלעג סמענעיי : ךיוא ןעז .30 'ע ,7

 טשינרָאג ךיז טדער ארמג רעד ןיא !ם"דהל 2
 ןָאט וצ טינ ןיטולחל טָאה רמאמ רעד .םעד ןגעװ

 גנודניברַאֿפ ןיא טכַארבעג טרעװ'ס ,ליקמ ןייק טימ

 הרימהש הגליב תב םירמב השעמ :הדגא ןַא טימ

 ,םינוי יכלממ דחא טויורסל תאשנו הכלהו התד

 לע הלדנסב תטעבמ התיה ,לכיהל םינװי ןסנכנשכ

 טלעג שידִיי -- 126 -=

 יתמ דע ! סוקול !סוקול :הרמאו חבזמה יבג
 ךמוע התא יאו ?לארׂשי לש ןנוממ הלכמ התא
 (ב/ונ ,הּכוס) קחדה תעשב םהילע
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 ןעגנונעכייצַאב יד ןוֿפ ענייא ,* טלעג שירִיי

 יד ןֿפורעגנָא טָאה דצ רעשידִיי ןייא סָאװ

 טשינ ןענַײז םימוליש יד :טלעג עשטַײד+-

 -לעג-הֿפירט= טשינ ,רעטלעג עשטַײד+-

 עקיטולב סָאד ,סנגייא רעזדנוא רָאנ ,רעט

 -סױרַא ביור :םישודק ערעזדנוא ןוֿפ טלעג

 היח רעד ןוֿפ רענייצ יד ןוֿפ רענעסירעג

 ןענַײז רעטלעג-עיצַארַאּפער+- יד ...הער

 דוד) סטוג ןוא בָאה שידִיי ,טלעג שידִיי

 יד ;(4 ,1954 ,9 'טקָא ,גָאט רעד ,יקסניּפ

 אמט; רַאֿפ םימוליש עשטַײד יד ןטלַאה סָאװ

 ןַײז ןוא) ןענֿבואר ןגעק ןקידניז ...?טלעג

 ןכַאמ ןליו ייז ןעוו ,(!ןָאיגעל זיא ןעמָאנ

 ,ייז טימ םיכסמ זיא רע זַא ,קורדנַײא םעד

 -ירט+- ןענַײז רעטלעג-םימוליש+ יד זַא

 ןַײז טול זַא ,ןסייוו יז ...רעטלעג ענעֿפ

 .ש) טלעג שידִַיי רשֹּכ סע זיא גנוניימ

 ,1955 ,11 ינוי ,קרָאיוינ ,גָאט רעד ,רעגינ

 טשינ טכַאמ סע זַא ,ןגָאז ךיוא רימָאל ;(3

 עצנַאג יד ןוא -- ןשטַײד יד סָאװ סיוא

 ןטכַארטַאב -- ייז טימ טלעוו עשידִיי-טשינ

 שוריֿפב ןוא ןֿפָא רעטלעג-עיצַארַאּפער+- יד

 סָאװ סעּפע יו ,רעטלעגֿפױקסױא+- יװ

 ןטֿפָארטשַאב-טשינ םעד ןוֿפ ּפָארַא טמענ

 טשינ ןכַאמ ךיז רימָאל ...דלוש ןַײז חצור

 זיא'ס ,שטַײט'ס, :הנעט יד זַא ,קידנסיוו

 שידִיי זיא'ס ,טלעג שישטַײד+- טשינ ךָאד

 רענייר זיא הנעט יד טָא זַא -- ,"טלעג

 רעכערברַאֿפ רעד זיא ָאד םורָאװ ,םזיטַיוזעי

 -ביור סָאד ןוא טֿפָארטשַאב ןרָאװעג טשינ

 ןרָאװעג ןעמונעגוצ טשינ םיא ןוֿפ זיא טלעג

 רעד ןוֿפ לייט ַא יװ ןוא טַאטלוזער ַא יװ

 -גָאש רעד ,ןילטייצ ןרהא) גנוֿפָארטשַאב

 ,11 ץרַאמ ,קרָאי-וינ ,לַאנרושז ןעגרָאמ

 עשישטַײד סָאד זַא ...ןגָאז ייז ;(/ ,5

 טשינ טשרמולכמ זיא טלעג-שֿפנ-רֿפֹוּכ-

 טלעג שידִיי :טלעג שידִיי רָאנ ,שישטַײד

 ןרעװ רעדרעמ יד ןעװ ,ןעװעג סע טלָאװ

 טלעג עטביורעגוצ סָאד ןוא טֿפָארטשַאב



 טלעג סמענעי

 ןוֿפ לייט ַא יװ ןעמונעגּפָא יז ןוֿפ טרעוו

 -גָאט רעד ,ןילטייצ ןרהא) ףָארטש רעד

 ,1955 ,10 ינוי ,קרָאיײוינ ,לַאנרושז ןעגרָאמ
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 טזָאלעג טָאה רעװ ןוא ּוװ ,עװ ןגָאז וצ רעװש

 סָאד זַא ,טנעמוגרַא םעד לָאמ ןטשרע םוצ ןלַאֿפ

 ,"טלעג שידִיי! ןתמא ןיא ןיא "טלעג עשטַײד,

 ןיא רזש זַא ,טשינ קֿפס ןייק זיא סע רעבָא

 ןשימרוטש ןיא טָאה סָאװ ,עטשרע יד ןוֿפ ןעװעג

 (ב"ישת ,תבט י) םימוליש ןגעװ תסנּכ ןיא חוּכיו

 םעד עטַאבעד רעשימעלָאּפ רעד ןיא טכַארבעגסױרַא

 םיעבות ונאש הז םימוליש ףסכ : טנעמוגרַא ןֿפרַאש

 ,רלטיה ידידימו רלטיה-םע יאצאצמו רלטיה-םעמ

 םעה לכ תא ללוכ ינאו -- ולוכ הינמרג םעמ

 םימוליש ףסכ --- --- דחי ובש םיביריה םג ,ינמרגה

 .הזה ףסכה תא םיריכמ ונא אלה יכ ,אוה ונלש

 .אמט ןא ,רז ףסכ והזש ךיגהל שיא זָעי לא

 -רידנרג דעו הצנגמו רייאפש זאמ .ידוהי ףסכ והז

 טרופקנרפב הסארטש-הגנאל דעו ןילרבב הסארטש

 ,לארשי-ינב .ידוהי ףסכ הז לכ --- גיצפיילב לייצו

 םתעיזב ותוא ופסא ,םהיתורודו םהינומה לע
 ,אוה בוט ידוהי ףסכ .םתריצי בטימבו ,םתמזיבו
 המק לארשי:תנידמו .םתוא דדש לארשי ררוצו

 .א/915 ;א תסנכה ירבד) דדשש םעה ידימ ואיצוהל
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 דמער56- טימ ךה ונייה ,טלעג סמענעי

 טלָאװ עשז ןעוו ,םירומא םירֿבד המב :טלעג

 סָאד לָאז רע ,ןזעוװעג טכער סעלַא סָאד

 סמענעי רַאֿפ ;טלעג ןגייא+- ןַײז רַאֿפ ןָאט

 דמערֿפ רַאֿפ ,עצַארּפ סמענעי רַאֿפ ,טלעג

 הלווע ןַא ,ֿבורק 'ר ,עקַאט ןיוש זיא ,: טולב
 ,עשרַאװ ,הרוסמ טלעוו איד ,שטַאגולד ינָאמ)

 רָאג סעלַא טסגירק וד ללּכ ַא ;(25 ,א"מרת

 ןוא טלעג סמענעי ןלזג ,ןעװעבַאר ,ימ ןָא

 ,ףסּכ ןיא רהָאי ם'ניֿפ חול-טלעוו רעד) ןסיוועג
 םידגנתמ ַײב טלעֿפ ךיוא ;(76 ,ג"מרת ,סעדַא
 טבעל רערעדעי .םולש ןוא תודחא ןוֿפ הדמ יד
 סָאװ ,ןסיו טשינ ליוװ רענייק ןוא ךיז רַאֿפ
 ןוֿפ ליֿפעג סָאד זַא .טכַאמ רערעדנַא רעד
 טלקיװטנַא ,טלקיװטנַא קרַאטש זיא הואג

 ,האנק ןוֿפ ליֿפעג סָאד אלימב ןיוש ךיז
 םידגנתמ ַײב טשינ ןעמ טניגרַאֿפ ױזַא ןוא
 ,טלעג סמענעי טשינ ןרעדנַא םעד רענייא
 סוחָי סמענעי טשינ ,דוֿבּכ סמענעי טשינ
 ,עשרַאװ ,תונורכז ענַײמ ,קיטָאק לאקזחי)
 םיא טָאה ,טרַאװ רעבָא ;(403--402 ,ג"ערת
 -וצ ךיז ןלעװ רימ ,ןגָאלשעגרעביא ֿבר רעד

 טלעג-השורי -- 127 -=

 סָאװ ףיוא ןטכַארטַאב ןוא ןקוקמורַא טשרע
 ןבעג הֿבדנ ןַײד טסלָאז וד קעװצ ַא רַאֿפ
 ךיא רעדייא ןטכַארטַאב טוג ךימ זומ ךיא
 רעדעי ללכב .טלעג םמענעי טימ ףַאש
 טיג רע רעדייא ןרעלקכָאנ טוג זומ שטנעמ
 תונורכז לײט .ַא טלעגדמערֿפ= סיוא
 ,ל"צז לעזיימ םייח והילא ונבר ...ןעװ
 -עג זיא ןרַאגנוא ןוֿפ ;(227 ,ז"ּפרת ,שזדָאל
 ל"צז עלעדנעמ 'ר ןיבר םוצ דיי ַא ןעמוק
 ךס ַא ןגיל טָאה רע זַא ןכב ,וָאנַאמירמ
 רעייז זיא ןוטיט ןוא ןֿפױקרַאֿפ וצ ןוטיט
 טָאה רע ןוא ,הנוק ןיא זיא'ס ,ןלַאֿפעג
 טמוק דניצַא ,טלעג ךס ַא ןגילעגנָא ךיז

 ןַאמערָא רענייר ַא ןַײז לָאז רע ,סיוא םיא
 -דמערֿפ6- ןרעװנָא רע טעװ וצרעד ןוא
 דַיי רעד ...ןוט לָאז רע סָאװ ,ךיוא טלעג
 ןַא ןרעװו וצ טלַײאעג טשינ רעבָא ךיז טָאה
 -דמערֿפ+- ןעמענוצוצ רעמ ךָאנ ,ןַאמערָא
 סמענעי זיא ןטַײצ עקידרעַירֿפ ןעד ,טלעג
 סנַײז יװ קירעטיצ רעמ ןעװעג טלעג
 ,ז"צרת ,לשימעשפ ,עישוהי יר יבר תואלפנ)
 .(הׂשעמ עט18 8

 ,ענליװ ,הרֹוּתה םּויִס רעד ןסקיד ריאמ קיזַײאַו ןיא 1
 טָאה רעבָא ךָאד, : רימ ןענעײל ,8 ,1868 ט"כרת
 ךיז ַײב בָאה ךיא ;רחא דצמ רימ ףיוא תונמחר
 ןיא ןטַאקוד טרעדנוה שרד טולב עדמערֿפ ךעבענ
 ךימ טעװ ,רעטױט ַא ןגיל ָאד ךיא בַײלב ,דלָאג
 ,"ןפעלשרַאֿפ ףלָאװ ַא סיװעג
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 רעביא טזָאל ןעמ סָאװ טלעג ,טלעג"השורי
 תודסומ רַאֿפ ןוא םיֿבורק ,החפשמ רַאֿפ
 -עג זיא) רענייא ביוא ,חינה :ןבעל ןכָאנ
 -רַאֿפ ַא) טזָאלעגרעביא טָאה (ןוא ןברָאטש
 יד ןוא ,ןיז עניילק ןוא עסיורג (ןוא ןגעמ
 ךיז טָאה ןעמ רעדייא) ןבָאה ןיז עסיורג
 טרעסעברַאֿפ (השורי רעד טימ טלייטעצ
 -רַאֿפ ןרָאװעג סע זיא ...ןגעמרַאֿפ סָאד
 ,עלַא רַאֿפ ,עצמאל) טימ רעד ןיא טרעסעב
 -יורג יד שטָאכ ,(ןיז עניילק יד רַאֿפ ךיוא
 טמענ ,אחריט ַא ַײבַאד טַאהעג ןבָאה ןיז עס
 .אחריט יד לחומ ןענַײז ייז זַא ןָא ןעמ
 תואצוה יד טַאהעג ןבָאה ייז רעבָא בוא
 -השורי ןוֿפ טינ ,טלעגנגייא- רעייז ןוֿפ



 טלעג-דירי

 סָאד סָאװ ,סָאד ייז וצ טרעהעג ,טלעג

 ,תוינשמ) רעסערג ןרָאװעג זיא ןגעמרַאֿפ

 ,לַאערטנָאמ ,ַאקשורטעיּפ החמׂש ןוֿפ שידִיי

 ;(ג ,ט קרּפ ,ארתב אבב ,ןיקיזנ רדס ,ז"שת

 ענַײז ןוֿפ רע רעדָא ,רעדורב רעַײא ביוא

 -השורי לסיבַא ןיא ךיז טקיטיױנ רעדניק

 ןסיועג ןקַיור ַא טימ ריא טגעמ ,טלעג

 השורי רעַײא ןוֿפ לייט ַא יז ףיוא ןבַײרשּפָא

 עקיטכיוו רַאֿפ ןלײטרַאֿפ עקירעביא סָאד ןוא

 טנעָאנ ךַײא ןענַײז עכלעוו ,ןקעווצ עשידִיי

 החּפשמ ןַײז ןוֿפ רענייק ביוא .ןצרַאה םוצ

 ,טלעג-השורי רעַײא ןיא טינ ךיז טקיטיונ

 טנעק ריא ןוא טשינרָאג ייז ריא טמוק

 רַאֿפ ,טגָאמרַאֿפ ריא סָאװ ,ץלַא ןזָאלרעביא

 ןצנַאגניא רעדָא ןטלַאטשנַא-הרוּת ןוא הקדצ

 -גָאט רעד) לארׂשי תנידמ רַאֿפ ןדנָאֿפ וצ

 ,1955 ,7 'צעד ,קרָאי-וינ ,לַאנרושז .ןעגרָאמ

 החלצה ןייק טינ לָאמנײק טָאה שרוי ַא 4

 -בורט לעדייז הנוי) טלעג-השורי םעד ןיא

 -רהעל סעשיטקַארּפ רערהעל-נאגרַאשז ,קינ

 עכַײר ענייש יד ;(24 ,1886 ,עשרַאװ ,ךוב

 ערעכיז; ןיא טָאה ןעמ עכלעװ ַײב ,ןדִיי

 ןבָאה ,טלעג-השורי ןַײמ ןטלַאהעג "טנעה

 ערעדנַא עלַא טימ ךַײלג ןוא טצעזעגנָא

 סָאװ ,סָאד ןבעגעגּפָא טשינ רימ תוֿבוח-ילעב

 ןיימ ,רָאטקעּפס יכדרמ) טמוקעג טָאה רימ

 .(135 ,וו ,1927 ,עשרַאװ ,ןבעל
 שי

 -ַאב ןימרעט רעד סָאװ יונעג ,טלעג"דירי

 טשינ טסקעט ןשינָאקַאל םעד ןוֿפ זיא ,טַײט

 ןוֿפ גנוצעזרעביא עשיסור יד ךיוא .רָאלק

 .רערָאלק טשינ טכַאמ םיֿבוט קחצי ר"ד

 ַא טניימ סע זַא ןַײז רעשמ וצ רָאנ זיא'ס

 סָאװ ,תואצוה ערטסקע יד וצ רעַײטשוצ

 -ןצ םַײב טַאהעג טָאה תוליהקה דעװ רעד

 ל"גפ) םידירי יד ףיוא ךיז ןֿפערטנעמַאז

 :(מ 'יס ,9 ,ה"פרת ,ןילרעב ,הנידמה סקּפ

 ינשמ קר חקיל תושר ןיא טלץעג דירי

 .ילופאקו (ןושאר) 'א שטיוולאטס םידירי

 השש ןמ רתוי הלעי אל 'ידירי תוקיזהו

 ,אפרת 'יס ,166 ,טרָאד) ןיחוור דבלמ 'והז

 ן2921 .(ג"לת

 טלעג-לארשי -- 128 --

 -רעל רַאֿפ הכימּת עכעלשדוח ,טלעג"הֿבישי

 -עג) םילשורי ןיא תודסומ-ןרעל ןיא סרענ

 םירעש האמ ןיא :(יכאלמ .ר .א ןוֿפ טרעה

 סיוא טעז סָאװ ,דִיי ַא ןֿפָארטעגנָא ךיא בָאה

 ,ןֿפלח; ַא ןעוועג לָאמַא זיא רע .ֿבר ַא יװ

 -קנַאב ןַײז ."ריקנַאב; ַא רע זיא טציא

 -הֿבישי טלעג ןעַײל ןיא טײטשַאב טֿפעשעג

 ןעיצ סָאװ ,טַײלעגנוי ןענַײז סָאד .טַײל

 ןעמוקַאב ייז סָאװ ,טלענ-הבישי ןוֿפ הנויח

 -ירעמַא רעד ,רעניצוטש הילדג) שדוח ןדעי

 .(ב/8 ,1958 ,11 ילוי ,קרָאי-וינ ,רענַאק
 ן2921

 :לארׂשי-תנידמ ןוֿפ טלעג ,:טלעגילארׂשִי

 רעדליב יד זַא ,ןלַאֿפעגנַײא זיא ןצעמע

 ןרעװ טנכייצעג ןֿפרַאד טלעג-לארׂשי ןֿפױא

 ענרעדָאמ יד ןוא ,רעלָאמ ענרעדָאמ ךרוד

 המיא .ַאזַא ןֿפרָאװעגנָא סע טָאה טסנוק

 ,ליגַאר .מ) דנַאל ןוֿפ ןטעטסע יד ףױא

 ;(א/12 ,1955 ,23 'ּפעס ,רעפמעק רעשידיא

 -טֿפַאנ יד ךיז ןבָאה טכַײל ױזַא טשינ

 ךרעב ןגיײלוצנַײרַא טרידיצעד ןטֿפַאשלעזעג

 עקיטציא זיב יד ןיא רַאלָאד ןָאילימ טכַא

 ןיא עמוס רעכעלנע רעד רעסיוא ,ןעגנובָארג

 -מעק רעשידיא ,ליגַאר .מ) טלענ-לארׂשי

 רעד ךייש סָאװ ;(א/4 ,1955 ,14 'טקָא ,רעפ

 עסיורג טַאהעג ָאד ןע'ּוי יד טָאה עטולַאװ

 ךיז טָאה לַאנָאסרעּפ ריא לַײװ ,ןטַײקירעװש

 רעד) טלעגילארׂשי ןעמענוצנָא טגַאזטנַא

 ,(8 ,1957 ,11 ,ץרַאמ ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט

 זַא ,טלייצרעד רימ טָאה ןַאמרעביל םייח 'ר
 -סקלָאֿפ רעשיניארקוא רעד ןוֿפ טלעגריּפַאּפ סָאד
 1917 ןיא טזָאלעגסױרַא טָאה יז סָאװ ,קילבוּפער
 טָאה ,עימָאנָאטױא רעלאנָאיצַאנ רעשידיי רעד תעב
 טרעדנוה, שידַיי ןיא טֿפירשֿפױא ןַא טַאהעג ךיוא
 -קוא יד ןגעלֿפ ,(עיצקודָארּפער ןעז) "סעצנעװָאברַאק
 דָארׂש = } "קילורס, טלעג סָאד ןֿפור םִייוג רעניַאר

 ןעמונעגרעביא ךיוא ןבָאה יז ןוֿפ .ןלארׂשי ,קיל
 יד ןֿפורעגנָא ןוא ןדִיי יד ןעמָאנוצ ןקיזָאד םעד
 ."סעקילורס, רעדָא "ךעלקילורס, סעצנעװָאברַאק
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 ןדִיי סָאװ רעַײטשוצ רעד ,? טלעג"לארׂשי

 רעד ןֿפלעה וצ ףיוא ןביג ץרָאל-ץוח ןיא

 -עדָאֿפ ַא ןעוװעג זיא'ס} :הנידמ רעשידִיי

 עטלמַאזעג יד ןוֿפ טֿפלעה ַא זַא ,ןגנור

 ריא עדניימעג יד לָאז רעטלעג-לארׂשי



 טלעג-םימותי

 דנַאל ןיא ףליה רעלַאיצָאס רַאֿפ ןבעגּפָא

 ןעגרָאמ-גָאט רעד ,עּפַאי .ח) ןעניטנעגרַאו

 .(5 ,1955 ,28 'ּפעס ,קרָאיײוינ ,לַאנרוזעז
 ן2951

 סָאד ,טלעג עשימותי ,טלעג"םימותי

 רעטנוא ןענַײז סָאװ םישרוי עגנוי ןוֿפ טלעג

 םימֿכח איד ןבאה ןךיוא} ךא :תוסּפורטּפַא

 ןיק זיא טלעג אילרע ריֿפ טגאזיג ליז

 טלעג שאד זיא שנייא :אייב רעד הכרב

 הרות רֿפס טימ ןניד רֿפ םירֿפוס איד זד

 .ןביירש תוזוזמ 'נוא ןיליֿפת טימ 'נוא ןביירש

 ןיא ןשרד רעד זד זיא טלעג רדנא שאד

 טלעג טירד שאד .השרד רעד ןוֿפ טמענ

 שאד .םי רביא טניוויג רנייא שאוו זיא

 טלדנה אד רעד רנייא זיא טלעג דריֿפ

 טלעג שאד אמולשב .טלעג-םימותי טימ

 וד ליוו רעד .טניד רֿפ ןשרד רעד זד

 אד רעד ךא ...תבש ןוֿפ טמענ ןול רע

 םימותי ןעד טלעג םימותי טימ טלדנה

 ךאנ איז ליוו רעד ןייז לחומ טינ ןנעק

 ,אנוופ קקמ םוקילא ןב קחצי) ןנעז ןניילק

 ךא ;(א/טצ ףד ,פ"ש ,גָארפ ,בוט בל רפס

 רעטלַא רעד סָאװ הכימת ,:טלעגיללוּכ

 ןוֿפ ןעמוקַאב טָאה לארׂשי-ץרא ןיא ֿבושִי

 :טעטש ןוא רעדנעל טױל טלעוװ רעד רָאג

 ןיא ןעמוקעג םיללוש יד ןענַײז םעד ךָאנ

 טרָאד ןענַײז רימ סָאװ ,ןשרדמה-תיב} מייהב

 'רל ןענעגרה טלָאװעג ןבָאה ןוא ןזעוועג

 ַײב ןעמענקעװַא ידכ ,ןרעוװָאלקש} לארׂשי

 ַײב זיא סע סָאװ ,טלענ-ללוּכ סָאד םיא

 -וצ ןבָאה רימ ... ןזעװעג טנַאה ןיא םיא

 ױזַא ,ךעלדנער ןביז ייז ןבעג וצ טגָאזעג

 לידנעמ םחנמ) טזָאלעג זדנוא ייז ןבָאה

 ,עשרַאװ ,םיתעה תורוק ,אטילד ץינעמַאקמ

 זדנוא וצ ןעמוקעג זיא אב הנהו ;אא/ה ,1

 טגָאזעגנָא טָאה ןוא תֿפצ ןוֿפ ידוהי ןייא

 תוילגרמ ןושרג 'ר זַא רשאב ,החמׂש ןייא

 ןַײב ןח טָאה םידיסח ללוּכ ןוֿפ איׂשנ רעד

 (ידַאק) טסייה רע סָאװ ,תֿפצ ןוֿפ טֿפוש

 טלעג-ללוּכ = 129 --

 רטלעג םימותי טאה רעװ ןשיװ ןמ זומ

 רתיה ןייא זיא זע טניימ טנאה רד ןיא

 תיביר ףיוא ןנעל רֿפ וצ רטלעג םימותי

 רוסא זיא שד אתירואד תיביר טמענ !נוא

 ךאנ ןמ זומ שֿכלוז רתומ זיא ןנברד תיביר

 ,ןַאהכריק .ה) ןנעל רֿפ גאמ ןמ איו ןגערֿפ

 ,ז"סת ,ןַײמד / טרוֿפקנַארֿפ ,שפנה תחמש רפס

 רדורב רביל טגערֿפג ךיא בה וזא ;(ב-א/בפ

 הרטיב טייל יד ןא ןמ טוט םוראוו ,לאינד

 ןבה איז :רימ וצ רע ךארפש .םירוסי

 טשינ ךיז ןבה נוא ,ןוטג תוליזג נוא תוֿבינג

 טראיינ ,ןבעגג םיא טה טאג שאוו ןגונב ןזאל

 רעייז ןבה נוא ןוטג תוליזג השורג ןבאה יז

 ןדייל םורד ,תלזגג ךוא טלעג םימותי ליֿפ

 ,ןה"סקת ,ֿבוֿבל} ,לאונמע רפס) ןייפ יכלעז יז

 ןעמוקעג טינ ךַײא וצ ןיב ךא 1

 ןציז וצ ךַײא ַײב טינ ןוא טיזיו ַא טימ

 -ותי ענַײמ ךַײא ַײב ןעמענוצּפָא םוא רָאנ

 יר) לבור טרעדנוה ףלעװצ םלעג עשימ

 ...'1 הלהק רעד ןוֿפ רעּפ רעד עלעמולש

 ,ל"רת ,ענליוו ,,ד .מ .א תאמ ףסאנו קתענ

9). 2961} 

 לַײװ ,(רמוּכ ןייא הנידמ רעד ןיא יו ױזַא)

 סָאד ןבעגעגקעװַא טָאה ןושרג 'ר רעד

 םעד ,ןגעלעג זיא םיא ַײב סָאװ ,טלעג-ללוּכ

 ןוֿפ רצח ןיא ןציז סָאװ יד זַא ידכ ,ידַאק

 וצ םג ;(ב/ה ,טרָאד) רעכיז ןענַײז ידַאק

 'ר} ןַײז ןוֿפ טלעגיללוּכ סָאד ןעגנערב

 ןױש טלעג סָאד יײז ןבָאה ,זיוה ןסלארׂשי

 טַאהעג טָאה עושוהי 'ר ;(ב/ו) ןענוֿפעג טינ

 ןעד ,טלעװ רעד ןוֿפ םירֿפס עטסרעַײט עלַא

 ןוא תֿפצ טָאטש רעד ןיא ֿבר ַא ןעוועג זיא רע

 ןענַײז סָאװ ,תוֿבישי-ישאר עלַא ןוֿפ שאד ַא

 ןגעלֿפ ןטלעג-ללוכ עלַא ;תֿפצ ןיא ןעוועג

 טגעלֿפ רע ןוא ןייגכרוד טנַאה ןַײז ךרוד

 םימכח עלַא וצ ןַײז קיפסמ טנַאה ןַײז טימ

 תונמלא ןוא טַײלעמערָא עלַא ןוא תֿפצ ןוֿפ

 רעסיורג ַא ןעװעג ךיוא ןײלַא זיא ןוא

 טרָאקורד ןָא ,י"ראה יחבש רפס) רשוע



 טלעג-ללוּכ

 4?ח"ירת !למעמ ?גרעבסגינעק} רָאי ןוא

 טריֿפעג רע טָאה ךָאנ וצרעד ןוא ;(ב/אל

 ,טלעג-ללוכ ןטַאקוד טנזיוט רָאפ ַא ךיז טימ

 ױזַא ןוא ,טלעג-לארשי-ץרא+- טסייה סָאד

 רעדניק סָאװ ,לשמל ,טלעג עשידיחי ךיוא

 ,ד"מא) ןרעטלע ערעיײז וצ טקישעג ןבָאה

 עגיטכאנ אוצ גיטיירפ עכילקערש אייוצ איד

 .25 ,ה"לרת ענליוו ,םיחרוא
 ן2פד1

 -הבישי+- סָאװ ענעגייא סָאד ,י טלעג"ללוּכ

 -סיסקע עטיל ןיא ןבָאה תובישי ץוח .טלעג

 ,ץוביק ןעמָאנ ןטימ תודסומ-הרות טריט

 "םישורּפ ללוּכ, ,"ענווָאק ללוּכ, יװ ללוּכ

 טָאה הרוּת-ידמול יד ןוֿפ הקולח יד .וויזַאא

 ,טלעג-ללוּכ :ןֿפורעג ךיוא ןעמ
 ן298)

 -ביטש עשידיסח ןוֿפ תוניתנ ,טלעג"תוללוּכ

 סניבר ןוֿפ ןשינעֿפרעדַאב יד ףיוא ךעל

 רעייז רעדָא ,אֿפוג ךעלביטש יד ןוא ףיוה

 -עגייא יד ןשיווצ םיכרצנ רַאֿפ רתסב-ןּתמ

 יד וצ רעַײטשוצ ַא :ךױא לָאמַא ,ענ

 ן299} .(סקוֿפ .ל-.ח) תווצמ-תודועס

 -סיא+- סָאװ ענעגייא סָאד ,: טלעג"רֿפוּכ

 סע טניז ןָא 1827 רָאי ןוֿפ :?טלעגזייל

 םעד טָאטשנָא ןרָאװעג טריֿפעגנַײא זיא

 רוטַאנ ןיא טכילֿפ-ןטורקער יד טלעג-רֿפֹוּכ

 ןדַיי יד ןוֿפ תוֿבוח-רעַײטש יד ןענַײז ---

 ה"ד ,לבור ןָאילימ 8 זיב ןסקַאװעגסױא

 -סיה) רעַירֿפ יו רעמ לָאמ טרעדנוה טעמּכ

 ,1929 ,עשרַאװ ,ָאװַיי ןוֿפ ןטֿפירש עשירָאט
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 -זיילסיוא+- סָאװ ענעגייא סָאד ,?טלעג"רֿפוּכ

 ןענַײז סָאװ ןדִיי יד ןטלָאװ סָאװ :?טלעג

 סָאװ ...ןרעמַאקיזַאג יד ןיא ןעמוקעגמוא

 עכַײר ןוֿפ טָאטש ַא וצ טגָאזעג ייז ןטלָאװ

 גירק ןכרוד טבעלעג ןבָאה סָאװ ,ןדִיי עטַאז

 ןוא טַײקכעלמעװקַאב ןוא טַײקרעכיז ןיא

 ןדַיי הדע ַאזַא -- ַײברעד טלעג טכַאמעג ךָאנ

 רַאֿפ טלעג-רֿפוּכ ,טלעג ןעמענ ...טיײיג

 -רכׂש םעד ןקעד וצ ידכ ,ןרעמַאקיזַאג יד

 ,גרעבדלָאג .צ-.ב) רעדניק םיטילּפ ןוֿפ דומיל

 011 .(ח/6 ,1955 ,21 יַאמ ,גָאט רעד

 טלעג-לֿפּכ -- 130 --

 -תיצחמ-+- וצ םינָאניס ַא ,; טלעגײשֿפנײרֿפוּכ

 עבלַאה ןַײז גונעג זָאל ,יבר :טלעג-לקשה

 -שֿפנ-רֿפוּכ םירוּפ טיג ןעמ יו ,סנדליג

 ,דלעֿפנסקַא לארׂשי) ןדליג עבלַאה וצ טלעג

 .(21 ,1862-1861 ,גיצפַײל ,לכיטנירעטש סָאד
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 ןוֿפ ץונַאב ַא סיקצעניל ,? טלעג"שֿפנ"רֿפוּכ

 :ןינע ןכעלטסירק ַא רַאֿפ ףירגַאב ןשידִיי ַא

 ,טשינ ןעד טניימ קילָאטַאק רעטסָארּפ רעד

 רע סָאװ ,טלעג-שּפנ-רפוּכ ענַײז טימ זַא

 ַײב רע טמענ ,ןכעלטסַײג םעד טיג

 יצחקה ןיצק ילע) ?תוריֿבע יד ּפָארַא םיא

 4ג/155 ,20 'מונ ,1867 ,רשבמ לוק ,ילוא

 ן31

 -ײצַאב יד ןוֿפ ענייא ,+ טלעג"שֿפנ" רֿפֹוּכ

 טָא ,ללכה :טלעג שטַײד+- רַאֿפ ןעגנונעכ

 ןַײז וצ טגַאװעג ןבָאה סָאװ ,טַײל יד

 רע רשאב ,ןלציל אנמחר ,ןָאקיסקעלב-םירֿפוכ

 טלעג-שּפנ-רֿפוּכ ןרַאֿפ ןבעגעגסױרַא טרעוו

 ךיז ןכַאמ םירֿפוכ יד טָא ,ןשטַײד יד ןוֿפ

 תעב ,ןגיוא יד טימ ןצָאלג ןוא םיקידצ רַאֿפ

 סָאװ יד רָאג ןענַײז םיקידצ עתמא יד

 ןגלָאֿפ ןוא םָאב ןגָאז ,ליפש סָאד טימ ןכַאמ

 ןעגרָאמ -גָאט רעד ,ןילטייצ ןרהא) גנַאג ַא

 :סעּפע ךָאנ ;(6 ,1955 ,11 ץרַאמ ,לַאנרושז

 שֿפנ-תריסמ .ַאזַא טימ ןטעברַא סָאװ יד

 -גירּפ ךיז ןליו ךוברעטרעו םעד רעביא

 עשישטַײד+- יד טימ ןצונַאב טשינ לעיּפיצ

 םשה-לוליח ַא רַאֿפ סָאװ ,ןסייוו ייז .רעטלעג

 -ײארַאֿפ וצ ףיוא ןעוו ,ןעוועג טלָאװ סָאד

 -צייוו יֿפָארּפ יו ,םישודקה-ןושל םעד ןקיב

 ןעמ טלָאװ ,שידִיי ןֿפורעגנָא טָאה ה"ע ןַאמ

 טלעג-שּֿפנ-רֿפוּכ םעד טימ טצונַאב ךיז

 טנערברַאֿפ םישודק יד ןבָאה סָאװ ,יד ןוֿפ

 -טייצ ןרהא) סעירָאטַאמערק-רעלטיה יד ןיא

 ,22 ,ץרַאמ ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט רעד ,ןיל

6,,7. 
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 -עג ןיא ָאד טמוק טרָאװ סָאד .טלעגילֿפּכ

 .טלעג רעדלָאש + םוקמב טסקעט ןטכַארב

 טשינ טָאה רעצעזרעביא רעד סָאװרַאֿפ



 טלעג-הרּכּכ

 -ליּפש ןטלַא םעד ןץזָאלעג ןוא טצונעג

 ןשיערבעה םענוֿפ *טלעג רעדלָאש, ןימרעט

 ַא טימ ןטיברַאֿפ סָאד טָאה ןוא רוקמ

 ןעניֿפעג וצ טשינ זיא רעהַא זיב סָאװ ,טרָאװ

 ךיוא זיא סע ןוא טסקעט רעדנַא ןַא ןיא

 ןעמ ןעוו ןוא ּוװ ,ןעמיטשַאב וצ רעווש

 -ער ַא זיא -- טצונַאב "טםלעג-לֿפּכ, טָאה

 -סיוא-טשעב-יחֿבש ערעדנַא ןיא .שינעט

 ןצנַאגניא ןעמ טָאה ,שידַיי ףיוא ןבַאג

 זיא לָאמַא :הׂשעמה-רוּפיס םעד ןזָאלעגסױא

 המכ איז ןעמ טאה הרות רֿפס ןייא ןזעווג

 ןעמ טאה ךאנ רד נוא טֿכער רֿפ םימעפ

 ןןזיװעג } ןזעויג ןעמ טאה ןזיירג ןנוֿפיג

 יד טגאזיג רע טאה ש"עב םוצ ת"ס יד

 טלעג םעד ןוֿפ ןראוויג ןבירשיג זיא ת"ס

 ןוֿפ ןבילקיג ןא טה תיבה לעב רד שאוו

 -ראק איד ןוֿפ שיוא טמענ ןעמ שאוו םעד

 שאו ןשטנעמ איד ןוֿפ טלעג לֿפּכ ןיט

 טאה םעד ןוֿפ ןטראק ןיא םיא ייב ןיליפש

 הרות רֿפס א ףוא טלעג ןבילקיג ןא רע

 ןייק הרות רֿפס איד טה רבירד ןביירש

 לעב יחבש רפס) גיבייא ףוא טינ הנקת

 .((מ קרפ ,א/חי ,ו"עקת ,ץערָאק ,בוט םש
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 טגָאלש ןעמ סָאװ טלעג (א ,טלעג"הרּפּכ
 רעדָא ןָאה ַא טימ טָאטשנַא תורּפּכ טימרעד

 -עמערָא קעװַא סע טיג ןעמ ןוא ןוה ַא טימ

 ַא טימ תורפּכ טגָאלש ןעמ זַא (ב :טײל

 ןָאה םעד ןעמ טיג ,ןוה ַא טימ רעדָא ןָאה

 רעמ .טַײלעמערָא וצ קעװַא ןוה יד רעדָא

 ןזיילוצסיא תורּפכ יד זיא רעבָא הווצמ

 -קעװַא ייז טלעג-הרּפּכ סָאד ןוא טלעג טימ

 -עג ךיז ַײב ןַײז טשינ ןלָאז ייז ,ןבעגוצ

 ענעגָאלשעג יד ייז טיג ןעמ סָאװ ,ןלַאֿפ

 םעד תורּפּכ איד ןבעג לייט ןייא : תורּפּכ

 ןיא טביג ןמ רשעב זיא שע ריבא .ינע

 ףטשוק איז זװ רױב רד טלעג ליו אזא

 ןיז טוה רעד .טקנעדיג ינע רעד ןעד

 ךונ רד .ןוטיג הרּפּכ איד ףיוא תוריבע

 ,ן"ש ,עיצענעװ ,םיגהנמ) שרימ רע טביג

 שרד :ל"ירהמ ןוֿפ ןעמונעג .(א/טמ ףד

 תורפכה םינתונש תומוקמ שי ל""גַס י"רהמ

 טלעג-רשּכ -- 131 ==

 םינתונש סוני'ר גהנמ רשכוהו םיינעל ןפוג

 ינעה שייבתמ אל זאד םיינעל םייוש תועמ

 'יפוג לוגנרתה תא 'ינתונשכ לבא .םלבקלמ

 לוגנרת לע ויתונוע ךילשה הז ינעה רמוא

 ,לירהמ) ילא וחלושש ול ינא הזבנו הז

 ןחלש ךיוא ןעז .(ב/ונ ,ז"טש ,עטענָאיבַאס

 -קַאװיפס ;ה"רת ןמיס ,םייח חרוא ךורע

 .א/265 ,יװַאקרַאה ;ב/124 ,שאוהי
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 -ײצרַאֿפ עשינָאקַאל יד ןוֿפ ,ז טלעג"רשּכ

 -רשּכ- "דלעֿפצײה סקנּפ/ ןיא ןשינעכ

 (ו"מת טבש 'א ,א/ס) "תועמ-רשּכ, ,"טלעג

 ןופ ןובשח ַא ןיא) "תעמ ןייא רָאג רעדָא

 זױא תעמ ןיי טר 'ו ןמ טוה; ה"כת וילסכ

 -"תעמ ןייא ןופ המישר ַא טימ ?ןיגלשג

 ןעמיטשַאב וצ טכַײל טשינ זיא -- (רעבעג

 ןעמ רעבָא .זיא סָאד רעטלעג ַא רַאֿפ סָאװ

 -ּפָא םעד זַא ,תמא םוצ טנעָאנ ןַײז טעװ

 ןֿפרעג ןעמ טָאה ןייו-רשּכ רַאֿפ לָאצ

 עידוטש ןַײז ןיא ףלָאװ .א ."טלעג-רשּכ;

 יד לסיבַא םורַא רוציקב טדער סקנּפ ןגעוו

 -עג טשינ זיא רע רָאנ ,עירטסודניא-ןַײװ

 טָאה ןַײװ-רשכ זַאא טבַײרש רע ןעוו טכער

 רָאלק טשינ זיא'ס רָאנ ,טריסקַאט ךיוא ןעמ

 ןזט0) "הלהק רעדא הלשממ רעד ךרוד יצ

 ןיש ןעוו ,/;צממט2/|, טס}/ 2460111/ קק 8

 תנשב; :טנכײצרַאֿפ זיא סקנפ בױהנָא ןיא

 ףסכ 'ג םוקמב הפ טפושל ןמ טאה ג'ית

 ןי תמחמ םג ןבעג ט"ר יצחו 'ג ליפעל

 הנקּת ַא ןיא ןוא (א/ג) *ט"ר יצחו 'ב רשכ

 :שוריֿפב ךיז טדער ב"לת וילסכ גכ ןוֿפ

 ד"ע להקה לכ דמעמב המכסהה התלע דוע;

 לכב ה"רי טפושהל ןינתונש רשכ ןייה ימד

 ריצבב השענש ןייה ךרעה יפל הבגוי הנש

 טבש 'א ןוֿפ ןובשח ַא ןיא .(א/וכ) ?אוה

 תונתמ "רָאי-יינק ןוֿפ המישר ַא ןוא ב"מת

 הא טלעג רשכ ןמ, :טנכײצרַאֿפ טרעוו

 אוז טינ גאלש זיא רעד ליטעצ ןגירוֿפ

 גי ה"ס טוט באג זױא זלא ןגארטיג ליֿפ

 .(א/המ) * ימלצ יא ץּפ ב"י ט"ר
071 

 -רע+- סָאװ ענעגייא סָאד ,: טלעג"רשּכ



 טלעג-רשּכ

 סָאװ ,םעד רעדיװ זיא ליֹוװ :טלעג ךעל

 :לױמ ןלוֿפ םעד טימ ןרעֿפטנע ןעק רע

 ךעלרע בָאה ךיא .הנומאב יתתנו יתאׂשנ

 ןָא טּפעלקעג טשינ בָאה ךיא .טלדנַאהעג

 ןַײז ןגעק ןָאטעג טשינ בָאה ןוא טלעג םעד

 עטסדנימ סָאד ןשטנעמ ןגעק ןוא ןעמָאנ ןביל

 ןעמ .ןגעו טלעג ןוֿפ זיא טכערמוא סָאװ

 ךָאד טגָאז ארמג יד -- ןגערֿפ רשֿפא טעװ

 ,םפוגמ רתוי םהילע ֿביֿבח םנוממ םיקידצ

 קרַאטש טלעג סָאד זיא םיקידצ יד ַײב

 זַא ןרעֿפטנע רימ ןזומ םעד ףױא .ֿבושח

 ןענַײז םיקידצ יד זַא ,טשינ זיא טשּפ רעד

 רָאנ ,טלעג םעד ןיא טבילרַאֿפ קרַאטש

 .רעַײט רעייז ייז ַײב זיא טלעג סָאד זַא

 עקירעביא ףיוא סיוא טשינ סע ןביג יז

 .קיטיױנ טשינ ייז ףרַאד ןעמ סָאװ ,ןכַאז

 םעט םעד טרָאד טגָאז ארמג יד יװ ױזַא

 לַײװ .לזגב םהידי םיטשוּפ םניאש יֿפל

 -ליו קורד ןיא) טלעג רשּכ רעייז זיא סע

 ןענידרַאֿפ יז (טלעג ערשּכ :ט"כרת ענ

 יז טמוק הטורּפ יד ןוא ךעלרע רעייז סע

 -רַאװ ,שידִיי ןיא ,םדא ייח) ןָא גנירג טשינ

 וצ טינ טנרָאװעג טַײז ןוא ;(ב/וס ,1867 עש

 זיא סָאװ ,טלעג סָאד םורָאװ ,םענייק ןרַאנ

 טרילרַאֿפ ,הרז הדוֿבע וצ ךַײלג זיא ,רשּכ טינ

 טינ סָאד ,ךיוא טלעג הרשּכ סָאד ךָאנ סע

 תיב) החלצה םוש ןייק טינ טָאה טלעג הרשּכ

 ףיוא ...םדא ייח תאוצ רפס ...אוהו םהרבא

 ,אשרַאװ ,רילַאּפ חנןןוֿפ) ...שטַײד ירבע

 ךיז עמַאמ יד רעבָא טָאה ;(22 ,ד"סרת

 -עג ןזומ ןיליֿפת ענַײמ זַא ,טנשקעעגנַײא

 ידכ טלעג-רשּכ תמא רַאֿפ ןרעװ טֿפױק

 דיי רערשכ תמא ןַא ןסקַאװֿפױא לָאז ךיא

 -וינ ,רענעי ןוא טלעװ רעד ןופ ,שאוהי)

 ...טלענ עטסרשכ סָאד ;(28 ,1913 ,קרָאי

 ךרוד דרע רעד ןוֿפ טמוק סָאװ ,סָאד זיא

 הכרב סטָאג ךרוד ןוא ימ סנשטנעמ םעד

 שריה יבר יברה ;(40 :ךיא ;41 ,ןטרָאד)

 ןבה ןוידפ לעש גהנ היה ...ןבאנימירמו

 ףסכש גהנ םגו ;םימי המכ םהה םימיב עסנ

 הנתמב םולכ ריזחה אלו ולכ חקל םוידפה

 טלעג רשּכ והזש רמאו רוכבה ןבה יבאל

 טלעג-רשּכ =- 132 ==

 ,שטיוואקשאמ יבצ) הזב ותוא הכז ק"הותהש

 ,םילשורי ,ט קלח םירופיסה רצוא רפס

 יד ןכַאמ רָאלק םדוק רימָאל ;(ט ,ד"ישת

 טֿפַאשרענגעק רעד ןוֿפ ןוויטָאמ ערעֿפיט

 :זיא עגַארֿפ עטשרע יד .ןליּפשטרַאזַא יד וצ

 ןיא טניװעג ןעמ סָאװ ,טלעג סָאד זיא

 זיא ןיד ןשידַיי ןטױל ? טלעג-רשכ .,ליּפש

 ןטױל הליזג ןײיק טינ ,תמא .הליזג סע

 הנקת רעד טול רָאנ ,הרות רעד ןוֿפ ןיד

 ַא .(ןנברדמ לזג) דומלתה -ילעב יד ןֿפ

 הנויח ןַײז ןענידרַאֿפ וצ ֿביוחמ זיא שטנעמ

 רעבָא ,ןעגנוגנערטשנָא ךרוד ,טעברַא ךרוד

 טלעג ןענּוװעג .ןֿפפא ןגנירג ַא ףיױא טינ

 -רשכ ןייק טינ םורַא ױזַא זיא ליּפש ןיא

 רעד םורַא עטַאּבעד יד, ,סענעמ .א) טלענ

 ,0 רַאורבעֿפ ,סטרעוורָאפ ,יָאגניּב ליּפש

 ןקיטנַײה םַײב וליֿפַא ןעמ טלָאװ ;(6 ,5

 ַײב ,סַאמ עשידַיי יד ַײב טגערֿפעג גָאט

 -רַאֿפ ןוא עטעדנעשעג יד ןוֿפ םימותי יד

 -קיטולב יד ןעמענ לָאז ןעמ יצ ,עטקינַײּפ

 טנעצָארּפ 90 ןטלָאװ ,רעטלעג עקידאמט

 ןייק טשינ טָאה רענייק לַײװ ,ןגעק ןעוועג

 -ענ ןוא שיט םַײב ןצעזװצקעװַא ךיז טכער

 ַײב (םימוליש) גנולָאצַאב עקיליװטוג ַא ןעמ

 רעטסעװש ענַײמ ןוֿפ רעקנעה עקיטולב יד

 ןיק םעד וצ םענייק בָאה'כ .רעדירב ןוא

 רַאֿפ ןַײז סע לָאז !ןבעגעג טשינ טכער

 ַא ןיא סע ןוא .קעװצ ןטסכעלרע םעד

 רענַאקירעמַא יד רַאֿפ גנוקידיײלַאב עסיורג

 -רשּכ ןוא ךעלרע רעייז ןכַײלגרַאֿפ וצ ןדִיי

 השמ) טלעג-םיחצור-נתא םעד טימ טלעג

 ,"רעטלעג-םימוליש,+- יד ןגעווק ,ןַאמכַאװ

 ,1955 ,24 יַאמ ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט רעד

 .("קלָאֿפ ן'רַאֿפ ענוּבירט ַא; ןיא 4

 "יא ןַא ןיא טלעג-רשּכ ןגעוו ןעניֿפעג רימ

 דנורג וצ רע טָאה רעטעֿפ םעד :ןעניז ןשינָאר

 ךיז רע טָאה טלעג הרשּכ יד ןוֿפ ןוא ,טכַארבעג

 זַא ,טֿפעשעג א (טלעטשעגֿפױא) טרילּבַאטע ָאד
 טָאג יװ ,רשּכ ןוא ךעלרע ןבעל ןענעק ךיז לָאז רע

 טכַאמעג טָאה רֶֹע ,טסייה סָאד ,ןטָאבעג טָאה

 איד ,ןײטשָאלב רזוע) רעכָאװ ףיוא האולה ןייא
 414 ,| ,א"ערת ענליװ ,רעביור-טדאטש

 ,טַײצ עטכער יד ןעמוק טעװ סע זַא ; ןצרּפ ַײב

 רע לָאז ,םיױב ןוֿפ ןלַאפּפָארַא לָאז לּפע רעד

 -רַאֿפ טשינ ,םולשו סח ,ןריֿבג רעטבעלעגּפָא רעדו



 טלעג-הבותּכ

 ןרעטיצ וצ ןבָאה טַײצ לסיבַא ןוא ןרעװ טּפַאכ
 ןֿפױק וצ ןוא םוניהג ןטימ תומה-ךאלמ ןרַאֿפ
 -רשּכ רַאב רַאֿפ אבה-םלועל קלח ַא להק ַײב ךיז
 278 ,אעו 'ב ,1926 ,ענליװ ,קרעװ עלַא) טלעג

 א ןוֿפ דיי א ןגעװ טליײצרעד ןַאהַאק לרעב
 ,לטעטש ןַײז ןיא תוכרב קינײװ ןוא תוכאלמ ךס

 -רעּפוק רעליטש, ַא ןרָאװעג הרירב תילב זיא סָאװ
 טָאה רע .הקיּתשב רעצנימשלַאֿפ ַא ונייה ,"דימש
 סרענעצ ןוא סרעסקעז ענרעּפוק טּפַאלקעגסױא;
 ףרַאש רעיײז טשינ זיא קורדּפָא רעיײז שטָאכ ןוא
 ןבָאה םייוג וליֿפַא ןוא ןדיי שטָאכ ןוא ןעװעג
 טשינ ךיז ןעמ טָאה ,ײז טכַאמ סע רעװ ,טסּוװעג
 ןעמונעגנָא יײז טָאה ןעמ ןוא טכַאמעג קידנסיװ
 -עג רעבירעד םיא טָאה ןעמ ,טלעג"ירשּכ, רַאֿפ

 םעלַא םעד ַײב ."רעכַאמרענעצ רעד לאירבגפ ןֿפור
 "סעלָאּפ ןביז ןיא ןצבקש ַא ןבילבעג רע זיא
 ,1954 -ו"טשת ,סערַײא-סָאנעוב ,ענטַאר ךוב-רוּכזי)
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 סָאװ םוכס רעטמיטשַאב ַא ,טלעג"הבותּכ

 יֿבַל םעד ףױא טכער ַא טָאה בַײװ סָאד

 (םימכח יד) ייז שטָאכ ,יּפ לע ףא :הבותכה

 סָאװ ױרֿפ ַא) הלותב ַא זַא ,טגָאזעג ןבָאה

 טמענ (הלותב ַא הנותח רעד וצ זיא

 ...(ןדלוג) טרעדנוה ייווצ (טלעג-הבותּכ)

 ...ןגיילוצ ליוו (ןַאמ רעד) רע רעבָא ביוא

 החמׂש ןוֿפ שידיי ,תוינשמ) ןגיילוצ רע ןָאק

 ,ז"שת ,לאערטנָאמ ,םישנ רדס ,אקשורטעיּפ

 ןעמ ,ןיחתוּפ ;'א הנשמ ,'ה קרּפ ,תובותכ

 ןָאטעג טָאה סָאװ) שטנעמ ַא ןענפע געמ

 (בַײװ ןַײז ןטג זומ רע ןכלעוו בילוצ רדנ ַא

 ,טסייה סָאד .בַײװ ןַײז ןוֿפ הבותּכ רעד טימ

 טלָאװ רע ןעװ יצ ,ןגערֿפ םיא ןָאק ןעמ

 ןבעג ןֿפרַאד ריא טעװ רע זַא ,טסּוװעג

 רע ןוא ריא ןטג םַײב טלענ-הבותּכ סָאד

 טלָאװ יצ ,ןַאמערָא ןַא ןרעװ ךרודַאד טעװ

 קרּפ ,םירדנ ,טרָאד) רדנ םעד ןָאטעג רע

 -דַאלקס+- סָאװ ענעגייא סָאד ,טלעגרעגַאל

 .טלעגרעגעל : ךיוא ןעז .א/4 ,ןיזיירד .טלעג
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 סניוועג סָאד ,טלעג-(יײרעטָאל) עירעטָאל

 ענעֿפַאשעג וצרעד ןיא לרוג ןעִיצ ךרוד
 -יטסניא עשיכולמ רעדָא עשלהק ,עטַאווירּפ
 קיזַײא 'ִר םעד לָאמָא ךיז טָאה :סעיצוט

 טלעג-עירעטָאל -- 133 --

 יד ןיא ,הנושארב :;(שוריּפ ,ה הנשמ ,ט

 (םימכח יד) יז ןבָאה (לָאמַא) ןטַײצ עטשרע

 ןעמוקַאב ןֿפרַאד רעבַײװ ַײרד זַא ,טגָאזעג

 סָאד) הבותּכ יד ןעמענ יז ןוא טג  ַא

 ,טרָאד) (רענעמ ערעייז ןוֿפ טלעג-הבותּכ

 ןָאק ױרֿפ ַא ,השאה ;(ב"י הנשמ ,אי קרּפ

 ןבַײרש ןָאק ןַאמ ַא ןוא טג ריא ןבַײרש

 ןעמ טניימ *רֿבש- טימ .רֿבוש ןַײז

 טבַײרש ױרֿפ יד סָאװ ,לטיווק-הלבק סָאד

 ןטלַאהרעד טג ןכָאנ טָאה יז זַא ,רעטנוא

 טיג יז ןוא ,טלעג-הבותּכ סָאד ןַאמ ןוֿפ

 הנשמ ,'ב קרּפ ,ןיטג ,טרָאד) ןַאמ םעד סע

 רעכעה טגַײטשעג טָאה רע :;(שוריּפ ,ה

 -עדינ טגַײטשעג רעטַײװװ סָאװ טָאה יז ןוא

 טָאה רע סָאװ ,לַאטיּפַאק ריא ןוֿפ .רעקיר

 -עג יז טָאה ,טלעג-הבותּכ ןבעגעג ריא

 טָאה יז ןוא ...לטיילק ענײלַאקַאב ַא טכַאמ

 .ש) טלעג ריא טרטּפעג טַײצ רעד ןיא

 ,סעדָא ןופ עסינמייהעג איד ,ןַאמרעקעב

 רע זַא ןוא ;05 :ךיא ,54 ,1885 ,סעדַא

 ןעק סָאװ ,טלענ-הבותּכ ןבעג רימ טעװ

 ןלדנַאה = } לדנעה ןיא זַא ,טימרעד ןוט ךיא

 ףטלעג עסיורג יד ןוא .טינעג טינ ךיא ןיב

 סָאװ !טגָאזעג סנייטש ,טגָאמרַאֿפ רע סָאװ

 -עב .ש) טלעג-הבותּכ ןבעג רימ רע ןעק

 ,סעדָא ,סָארּפָאװ רעקסנעשז רעד ,ןַאמרעק

 לבור טנזיױט ריא טיג רע ןוא ;44 ,7

 םא ךָאנ ןָאק יז ןוא ...טלעגיהבותּכ

 םיא רַאֿפ ןדִיי ןרענעש ַא ןגירק םשה הצרי

 ,עשרַאװ ,תונורכז ענַײמ ,קיטָאק לאקזחי)

 .(36 וו ,ד"ערת
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 רעטנוא זיולק ןיא טָאה רע סָאד ,טמולחעג

 טימ לטעצ-עִירטָאל ַא ןענוֿפעג שיט םעד

 'ר רעודנוא זיא ...ןרעמונ יד ןוא יד

 ןוא רוטקעלָאק רעד ןיא ןֿפָאלעג קיזַײא

 ,ןרעמונ עבלעז יד ףיוא ...טצעזעג טָאה

 ...לטעצ םעד ןיא טַאהעג טָאה רע סָאװ

 -עגנַײרַא טכַאנרַאֿפ קיטַײרֿפ זיא קיזַײא 'ר יו



 טלעג"ץרחי-אל

 זןַאלשימערּפ ןוֿפ לריאמ 'ר} ןיבר םוצ ןעמוק

 'ר וצ ןיבר רעד| רע טגָאז ןעמענ םולש

 רימ וצ וטסיב סָאװ ,קינלזמילש :ןקיזַײא

 זַא ,טשינ ןעד טסיוו וד ...?ןעמוקעג

 ריאמ ןוא טלעג-עַירטָאל טנַײֿפ טָאה ריאמ

 ארֹונ הׂשעמ) ?תומולח ןוֿפ קיניײװ טלַאה

 -ירפ ןופ לריאמ 'ר יּבר םיסרֹופמה קידצהמ

 יד ןיא ;רָאי ַא ןָאו ,גרעבמעל ,ןַאלשימ

 -ַא ,516 ,וָאקשטוטס .(15} ,/? רעקיצעביז

 ןוא טלעג שיֿבנג;)) א/565 ,ליּפשטרַאז

 .("םויק ןייק טינ ןבָאה טלענ-עירעטָאל
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 םעד ןעמ טֿפור ױזַא ,טלעג"ץרחי"אל

 ַא ,רוסמ ַא טיג ןעמ סָאװ ,שרוח דחוש

 ןייצ יד ןיא פוטש ַא .ג"דא קינשזַארטס

 הדוהי) "ןרסמ ,ןליב טשינ לָאז רע ,ןיירַא

 ,ג"פרת ,עשרַאװ ,ןעדוי זנוא יב ,טעזלע

 םַאטשּפָא םעד ןגעוו ךיוא טרָאד .89 ,4

 -פא ךיז רע טָאה ,סע טסייה ;(טרָאװ ןוֿפ

 ?טלעג-ץרחי-אל רָאנ ריא טליװ ,ןֿפורעג

 םיא ךיא בָאה) ?ריא טניימ ,ןעד סָאװ --

 ,ןבָאה סנגייא ןַײמ סָאד ךיא געמ (טרעֿפטנעעג

 ןגַײװש םעד רַאֿפ רעמ ןענידרַאֿפ טַײל סָאװ

 -עגנּוא רעד ,ד"מא) :ןדייר םעד רַאֿפ סלַא

 םענוֿפ ;(15 ,א"לרת ,ענליוו ,טסַאג ענעטעּב

 ןציבר יד ,רׂשעמ יבר רעד טמוקַאב טיווק

 תונּתמ -- ךעלרעדניק יד ,רַאבַאכ ַא --

 י י) טלעג-ץרחי-אל -- םיאבג יד ןוא

 ,ענלױו ,?עגני עשידיסח סָאד ,יקצעניל

 ,ןטלַאהוצסױא טשינ ;(112--111 ,ט"סרת

 טנַײה ...!ביג ,ביג ,ביג רָאנ זיא דימּת

 ,רעּפַאכנָא ,רעמינּפ - תוזע טלעג-ץרחי-אל

 -קַאֿפ ,סרעטעֿפטָאטש ,לֿפעלכָאק ,סרעטגָאז

 -ייר-ןושל-עקשטנעה ,ךעלּפעקיירד .,םיריֹוט

 ,רעבעג - תוצע ,רעכַאמסעקרעשטַאּפ ,רעד

 רעלַײמ יד ןּפָאטשרַאֿפ ףרַאדַאב ןעמ עכלעוו

 -רכומ עלעדנעמ) ןגַײװש ךָאנ זומ ןעמ ןוא

 ,א 'ב ,1928 ,עשרַאװ ,קרעוװ עלַא ,םירֿפס

 רעַײנ ַא ןעמוקעג זיא ;(21 ,"וויזירּפ רעד,

 טַאהעג ןיוש ןבָאה עטלַא יד) קינשזַארטס

 רע טגעלֿפ ,(טלעג-"ץרחי-אל, טסעֿפ רעייז

 ןוא ףיה עלַא ןיא ןריֿפמורַא ןיילַא םיא

 טלעג-ץרחי-אל -- 134.---

 ,ץרּפ .ל .י) זיא טייקניירמוא ּוװ ןזַײװנָא

 ,64 ,וװ ,1903 ,גרוברעטעּפ ,ןעטפירש

 לסיבַא ןיוש טָאה האצמה יד ;(הֿפגמ תעשב)

 -נָא םיא ןבָאה םיתב-ילעב לייט !ןֿפלָאהעג

 ןעמ שטָאכ ,ןטיזיוו רַאֿפ ןלָאצ ,ןֿפור ןביוהעג

 ןסיגסיוא רעדָא ןטּפעצער יד ןסַײרעצ טגעלֿפ

 -- ןבלַאז יד ןֿפרַאװסױרַא ןוא ןרוטסקימ יד

 ...ליומ סָאד ןכַאמרַאֿפ ןעמ זומ לארשי אנוש

 ןימ ַא ,שרוח ןימ ַא ןעװעג ךיוא זיא סע

 רשֿפא ןוא ;(טרָאד "טלעג:ץרחי-אל,

 :ועמשמכ טושּפ ;רסמ רעטסָארּפ ַא ריא טניימ

 ַא ,סָאמ עשלַאֿפ ַא ץעגרע ןעזעג טָאה רע

 ןוא ןעגנַאגעג רע זיא ,גָאװ עכַײלג טשינ

 !טשינ אקוד !םולשו סח ?טגָאזעגסױא טָאה

 :טעשַארטסעג רָאנ !טלעגיץרחי-אל רָאנ

 ,רע טרָאֿפ טָא ,רע טֿפױל טָא ,רע טייג טָא

 !"טעֿפַאטש; ַא רע טקיש טָא ,רע טַײרש טָא

 רענייב יד ןוֿפ יילק יד ןגיוצעגסיוא טָאה ןוא

 ןייא דיי ַא זיא ןעוועג ;(295--294 ,טרָאד)

 טכַאמעג ץלַא ןעמ טָאה ...!ריֿבג ַא ,רשֹוע

 ןַײז ,ץחרמ ןַײז ,לּוש ןַײז ,ןעמָאנ ןַײז ףיוא

 -ילָאּפ ,..טרָא קילײה ןַײז וליֿפַא -- הוקמ

 ַא -- ךַײא ךָאד גָאז ךיא ;ןגיוושעג טָאה עיצ

 ןוֿפ ריּפַאּפ סָאד ןעמוק טעװ סע זַא !ףיקּת

 ףיוא ןבַײרשרעביא רע טעװ ,טרָא ןכיוה

 -ץרהי- אל סָאד ןרעהֿפױא טעװ ,להק

 ריֿבג רעד טָאה ךָאנרעד ןוא -- טלעג

 -הׂשעמ, ,וש ,טרָאד) ?ֿביתּכ ילע :טגָאזעג

 טימ עװטסדעילס ַא זיא'ס ;(142 ,"ךיל

 סָאװ ,ןדַיי רעװעלסָאב טימ ,רָארוקָארּפ ַא

 ףרעװש ןוא ןגָאז תודע ןייג ךַײא ןליוו

 ןײגמורַא ןעזעג ןײלַא ךַײא ןבָאה ייז זַא

 ...םעדיוב ןֿפױא הלדֿבה ַא טימ טכַאנַײב

 -ייא זדנוא ַײב ןַארַאֿפ זיא'ס ,רימ טביולג;

 ןענידרַאֿפ סע ךיא לָאז ,שרעה-דוד ַא רענ

 רעד סָאװ ,םענייאניא ךַײא טימ ךָאװ עלַא

 -ץרחייאל ןיש ךימ טסָאק שרעה-דוד

 עלַא ,,ףרׂשנ ַאש ,םכילע-םולש) !טלעג

 ,1923 ,קרָאירינ ,םכילע-םולש ןוֿפ קרעװ

 -ָאנַארַאב עיצנַאטס,; :ךיױא ;241 ,26 'ב

 ,/ךעלדיא עטיור יד, ;57 ,ןטרָאד ,"שטיוו

 טזָאל ;(20 ,1920 ,קרָאי-וינ ,'ג 'ב ,ןטרָאד



 טלעג-ץרחי-אל

 ךיז טמענ ןוא ּפָאק ןַײז ּפָארַא דיי רעד

 -ָאמש רע טכוז :ןעלטימ עטלַא ענַײז וצ

 ךיז ידּכ ...ךעלעקשזעטס עמורק עקניל

 םיוצ רעטכידעג רעד ךרוד ןענעֿבנגרַאֿפ וצ

 רע טֿפױק ,תורמוח ןוא תונקּת ײלרעלַא ןוֿפ

 טלעג-ץרחי-אל טלָאצ ,ײצילָאּפ יד רעטנוא

 ,הסנרּפ ןַײז רַאֿפ עגר עלַא טרעטיצ ןוא

 רעגיצנייא רעד ,ןַאמיינ ףסוי) ןבעל ןַײז רַאֿפ

 ,ענליוו ,(עגַאל רעשידּוי רעד ןעגעװ) געוו

 -שזָארד רעזדָאל עקידסלָאמעד יד ;(6 ,2

 -רעד רָאנ ןבָאה ייז דלַאב יװ ...סעשזַאק

 טימ ץעמע ןעמוקעג זיא'ס זַא ,טקעמש

 ןסייהעג ךיז ייז ןבָאה ,הרוחס רענהֿפרט

 יײז טָאהמ ביוא ,טלעג-ץרחי-אל ןבעג

 ןבָאה ייז סָאװ ,סָאד ןבעג טלָאװעג טשינ

 רעד ןרסמ טימ טָארדעג ייז ןבָאה ,טלָאװעג

 יד ךרוד זיא רחוס ןיײא טשינ ,ײצילָאּפ

 -עג ךעלקילגמוא סעשזַאקשזָארד עקיזָאד

 ונבר ...ןעגעװ תונרכז לײט ַא) ןרָאװ

 ;(156 ,זיּפרּת ,ןדָאל ,לעזימ םייח והילא

 -- עירָאגעטַאק עטירד ַא ךיוא רעבָא ןַארַאֿפ

 טושּפ ךיז ןבָאה סָאװ ,רָאי ץנַאג ַא ןוֿפ ןדִיי

 רעטַײװ ךיז ןטלַאהַאב ןוא ןטלַאהַאבסיוא טוג

 םעד טלעג- ץרחי - אל ןלָאצ ייז .סיוא

 תוריד ערעייז ןיא ןעניֹוװ ןוא "ץושקרעוו

 -עשרַאוװ ןוֿפ ןציטָאנ ,םולבלעגניר לאונמע)

 ַײב ;(267 ,1952 ,עשרַאװ ,ָאטעג רעװ

 ןעמ טָאה ןיבעשט ןיא עיזיוער רעד

 ןוא טרידיװער רעגנערטש לעיצעּפס ןדִיי

 ,טסּוװעג ןבָאה ןשטַײד יד לַײװ ,טֿפדורעג

 -אל ןעמוקַאב ייז ןלעװ ןדִיי יד ןוֿפ זַא

 סעּפע ייז ַײב טעװ ןעמ בוא ,טלעג-ץרחי

 ,וָאנַאשזכ רפס ,רענכאב יכדרמ) ןעניֿפעג

 :עליה רעד ףיוא} ט"שת--ח"שת גרובסנגער

 ;ב/111 ,1876 ,ץישפיל .(251 ,{1949 ,ןכנימ

 ;ב/268 ,יװַאקרַאה :ב/128 ,שָאוהייקַאויּפס

 -רעֿפערעּפ :א/199 ,ינושלב םילמ ,במָאלָאג

 ,קרַאמ .א ;246 ,רוקָאניױװ ;ב/127 ,שטיװָאק

 .ה ;:ב/132 ,גרעבנייטש ;ב/344 ,קֿבצ 9

 - פַײל ,10616/65 1/ 0116ז000/ ,קַארטש .ל

 .א/90 ,1916 ,גיִצ

 טלעג-טֿפַאשנַאמסדנַאל -- 135 --

 רַאֿפ :לטרעװ סָאד ַײרֿפ ָאד טצונַאב קיד 1
 ןדער רַאֿפ יװ רכׂש רעמ לָאמַא טמוק ןגַײװש
 רע טרעלקרעד וצרעד .,(5 ןגַײװש ,ןייטשנרעב)
 םעד רַאֿפ רכׂש םעד טפור תקלָאֿפ סָאד :טרָאד
 ,"טלעג-ץרחייאל, : ןגַײװש
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 םעד ןרָאלרַאֿפ טָאה סָאװ טלעג ,טלעגגנַאל

 זיא לָאמ ןביז .רחוסל רֿבוע טשינ ,טרעװ

 ןיא) רוקמ רעזדנוא ןיא ןַארַאֿפ טרָאװ סָאד
 ,שוריֿפב טרעלקרעד סָאװ (ןמיס ןבלעז םעד

 ןעז) "םילקא ,עבטמ עגנירג ַא זיא סע זַא

 ןיא טרענימעג ךס ַא ,(16 'מונ וצ הרעה

 'אב הלאש :טכַא ןגעקטנַא סנייא ,טרעוו

 םילק עבטמה זא 'יהש השא אשנש ןדחאבו

 ושעו ולספנ כ"חאו טלעג גנל ןירוקש

 עבטמב 'יה פ"כעש ןפואב השדח עבטמ

 רֿפס) םינישי לש 'ח ומכ 'ישדחה ןמ תחא

 ,ל"גס דוד 'רל ,רזעה ןבא לע ֿבהז ירוט

 ןעמונעגנַײרַא ;ו ,וס ןמיס ,ד"יקת ,אווקלאז

 תבושתו תולאשמ ןושאר קלח :ןיא ךיוא

 ןטשרע ןטימ ןביוהעגנָא ,יארתב םינואגה

 יתיאר בוש ;('ט ןמיס ,ד"כקּת ,אקרוט קורד

 רחא תישענ ןיררעמ תונידמב הנקת שיש

 ךרדב תובוחה םלשל שדחה תועמ הוהתנש

 אוה המכ טלעג גנל תועמ בושחיש הז

 דוע ףיסויש קר ול ןתי ןכו בוט תועמב

 טרעװ הנקת עקיזָאד יד ;ןטרָאד) שילש

 סנירפלייה לארׂשי ןיא טנָאמרעד טשינ

 .(ב"ישת ,םילשורי ,ןירהעמ תנידמ תונקת

 ךרע יױניש ,אנהכ באז קחצי :ךיא ןעז

 "יביסעאמ סיפדת ,ירבעה טפשמב עבטמה

 ,16 ,ט"שת ,םילשורי ,י--ט 'בוח ,ג"י הנש
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 ןדִיי יד ןוֿפ רעַײטשוצ ,טלעגגָאטסדנַאל

 -רַאֿפ ןדנַאטש רעד ןוֿפ תואצוה יד ףױא

 -שדנלה תמחמ להקה ונעטש ד"עו : גנולמַאז

 לע גנוטיוק הזיא םדיב שיש רטלעג גאט

 ךסמ אוה דחא טיווקו 'והז תואמ הזיא ךס

 גנוטיווק םדיב ויהו ...'והז םישמחו םיתאמ

 ךוב יטמא י"ע וררביש ונקספ םהמ ודבאנו

 ,2 'מונ ,22 ,ןײטשכַאװ) ...ריטלה ךוב וא

 .(15 הרעה ,14 :ךיוא ןעז ;ה"עת
3141 

 עֶכעלרעדירב יד ,טלעגיטֿפַאשנַאמסדנַאל



 טלעגסאל

 ןטֿפַאשנַאמסדנַאל רענַאקירעמַא סָאװ ףליה

 :םיל רֿבעמ טעטשמייה ערעייז ןבעגעג ןבָאה

 גנודניברַאֿפ רעד ןוֿפ םעלבָארּפ םעד ַײב

 ןייא ךָאנ ָאד זיא ןטֿפַאשנַאמסדנַאל יד טימ

 ,טגָאז ןעמ .טלּפענרַאֿפ לסיבַא זיא סָאװ ,טַײז

 -סדנַאל יד ןוֿפ לָאצ רעטסערג רעד ַײב זַא

 -טימ עסיוועג ןבילברַאֿפ ןענַײז ןטֿפַאשנַאמ

 טינ ןוא עיצַאזינַאגרָא ןיא טינ ...ןעל

 ןייצ יד טֿפרַאשעג טָאה עיצַאגעלעד ןייא

 יד ןוֿפ ךעלטשער יד טָא ןסַײבוצנָא ידּכ

 ,ןַאמסָארג .וװ) רעטלעג-טּפַאשנַאמסדנַאל

 ,1924 ילוי ,ןילרעב ,עיצַארעּפָאָאק עשידיי

 .(12--11 ,3 'מונ
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 ןעמ יצ ןריניֿפעד וצ רעש ,טלעגסאל

 רעדָא (לרוג ַא) זָאל = סאל ָאד טניימ

 ןלָאז יקפורקד םיבוגה תונקת :?טלעגזייל

 רשפאד המב הסנכה ריא ףיוא ןייז חיגשמ

 רבא ןכַאמ תובוח יטכעמ שמש רעד םאבו

 ןענעז טלעג סאל ןרוויל בא טינ ךָאװ ילא

 רַאפ רעטעלב) ןפאש וצ ּפָא םיא ביוחמ איז

 תונקּת ,1233 ,א ,1957 ,עשרַאװ ,עטכישעג

 . ףיעס ,ה"מקּת ,טרהוֿפגנַאל

5 

 טגעלֿפ עמ סָאװ טלעג ,טלעג"עקוווּפַאל

 ךיז ןצישַאב וצ ןַײרַא די ןיא ןקעטשנַײרַא

 -ידיי רעמערָא ןַא וליֿפַא :עווטסנַאקיש ןוֿפ

 ,עינװָאצַארּפ עקידהרצ ַא ,טַאטשרַאװ רעש

 -עקוװוּפַאל ףיױא ןטלַאה טזומעג ךיז טָאה

 'ב ,תוורכז רעטעלב ,קויסיּפ .מ) טלעג

 ,רָאי ןָא ,עשרַאװ ,?ןבעל ןוא ןטעברַא;

5 
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 -ַאלש- סָאװ ענעגייא סָאד ,טלעגעקּפַאל

 ןרעװ לָאז ןטלָאשרַאֿפ ,ךע :טלעג-עקוװּפ

 ןלָאצ ףרַאד רעגריב רעד ּוװ ,דנַאל ַאזַא

 -סיסקע רעקירטיצ ןַײז רַאֿפ טלעגעקּפַאל

 'ב ,תונורכז רעטעלב ,קויסיּפ .מ) !ץנעט

 ,רָאי ןָא ,עשרַאװ ,ן'ןבעל ןוא טעברַא;) 2

 "טלעגעקּפַאלא ןבעגעג ןבָאה ןדִיי 46

 סע זיא ןעוועג ,קיליו רעייז ןטמַאַאב םעד

 שרדמה תיב רעד ."הסנרּפ וצ הלוגס ַא;

 טלעגניול -- 136 ==

 רעד ,"םלשמ ֿבקעי 'ר; ןֿפורעג סָאד טָאה

 ןתונהא סרעמערק יד ,"טלעגעקּפַאל; קרַאמ

 טימ ןֿפורעג סע טָאה קלָאֿפ סָאד ןוא ,"די

 -לאה השנמ) "רַאבַאכ, ןעמָאנ ןשיסור םעד

 ,1952 ,ליזַארב ,ָאלוַאּפ ןַאס ,ןטעמרַאּפ ,ןרעּפ

 םעד רעדנַאסקעלַא ימיב} ייצילָאּפ 8

 ןזיווַאב טָאה יז .ןעגנַאגעגטימ זיא ןןטייווצ

 עטרעטֿפָארַאֿפ בילוצ תוֿפי םינּפ רֿבס ַא

 -רעד יד ."טלעגעקּפַאל; ןוֿפ ןטַײקכעלגעמ

 ףיוא טריזַאב ךיז ןבָאה עריא ןעגנוטרַאװ

 עַײנ ףיא ,סעויטַאיציניא עשידִיי עַײנ
 ...ץעזעג םעד ץוחמ ןעגנומענרעטנוא
 .01 :ךיוא ;186 ,טרָאד)
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 עטסעֿפ ןענַײז סָאד ןוא :טלעגיֿבונגת"אל

 -יײא ןוא לָאטש, ,ןשטנעמ עטסנרע ,ןשטנעמ

 זיא טרָאװ ַא סרעייז ףיוא ,ןשטנעמ "ענרעז

 טשינ האולה רערשּכ ןוֿפ ,ןלעטש וצ ןרעיומ

 זַא !טלעג-הקדצ+- טלייצעגמוא !ןדייר וצ

 -יאנוׂש עֿבטב ןענַײז טַײל יד זַא ,טסייוו ןעמ

 ,ץרּפ .ל .י) !טלעג-ֿבוננת-אל טרֿפב ,עצב

 60 .אצווו 'ב ,1926 ,ענליוװ ,קרעװ עלַא

 (ס1

 ...טָאה יז :עשזַאג ,תוריכׂש ,טלעגניול

 ריא טקיש רע סָאװ ,ןוז םעד טקנַאדעג

 ןיא ריא םוא (טלעגניול) עשזַאג ןַײז ןוֿפ

 ןיא םיא טָאה ןוא ןֿפלעהוצסױא טײקמערָא

 ץרַאה ַײרט ןַײז רַאֿפ טשטנעבעג ליֿפ ווירב

 ,ראד ןאיל םארבא ןיוועל) רעטומ ןַײז ןגעק

 ,רעללעטשנעפירב רעכילטסניק רעינ ןייא

 סָאד ,ךיוא ןסייוו רימ ;(77 ,ד"רת ,ענליוו

 טָאה ...הכאלמ-לעב םעד ןוֿפ לדימ יד

 יז טָאה טלעננױל ריא ןוא ...טנידעג

 -יא ,ירַאּפ ירּתסמ) ןרעטלע יד ןבעגעגּפָא

 .י ךרוד| ןעשיזעצנַארפ ןָאפ טצעזעגרעב

 -נַא ןוא ;(53 ,ווװ ,1865 ,עשרַאװ ,ןקנומ .ג

 ןגעלֿפ ךעלדיימ עמערָא יד סָאװ םעד טָאטש

 ןסַאג יד ןיא ןגיל ,רעזַײה יד רעביא ןייג

 ןטסניד יײז ןענַײז ,טיורב םוא ןעַײרש ןוא

 ,ד"מא) טלעגניול סעטוג ןייא ןעמענ ןוא

 -יטסעל רעד ווא ךּוזעב רעגיטייצנּוא רעד

 ,03 .1878--ט"לרת ,ענליו ,טסַאג רעג



 טלעג-םייחל

 ,שָאוהייקַאוויּפס

 .טלעגניול טימ

 א יװ ןזַײװּוצנָא יאדּכ זיא סעװַאקישט ףיוא

 טשינ טרָאװ סָאד טצונַאב טָאה רעבַײרשסקלָאֿפ
 ילּתֿפג סָאװ קיטשדלָאג סָאד : טרָא ןקיטכיר ןֿפױא
 ןיא רעגעלטכַאנ םעד רַאֿפ טלעגניול ןבעגעג טָאה

 טריװזיה םעד ַײב ןעגנולשעגנַײא ןרָאװעג טעמּכ

 רעדָא טלעװ רעד ףיוא םנהיג סָאד) טנַאה רעד ןיא

 הדוהי| ם"להי ןאפ טצעזרעביא ,תידוהי עממורפ יד
 .(17 ,א"נרת ,עשרַאװ ןןרעטשנעגרָאמ ביל
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 -וצ +- סָאװ ענעגיא סָאד ,טלעג"םייחל

 זיא ל"צז עַיש 'ר יבר רעד :טלעג קנַארט

 ל"צז ךלמ-שרעה 'ר ןיבר ןטימ ןסעזעג

 יבר רעד טָאה ,הלימ-תירב-תדועס ַא ףיוא

 -ַאפ ַא טלעג ןעמונעגסױרַא ל"צז עַיש 'ר

 טלעג-םייחל ןבעגעג ןוא עבטמ ענעריפ

 יו ;ךלמ-שרעה 'ר ןיבר םעד ןייד ןַײז

 םיא טָאה ,ןעזעג סָאד טָאה םלוע רעד

 -רעד :םלעג-םייחל ןייש ןבעגעג רעדעי

 ןיבר םוצ ל"צז עַיש 'ר יבר רעד טגָאז ךָאנ

 פֶא רימ ביג דניצַא :ל"צז ךלמ-שרעה 'ר

 ןבעגעג ריד רָאנ בָאה ךיא ןעד ,טלעג ןַײמ

 ןוא ןעז לָאז םלוע רעד ...טלעג-םייחל

 ,טלעג-םייחל ןבעג עלַא ריד ןלָאז יײז

 ביג ,בעגעג ןיוש ריד ןבָאה ייז דניצַא

 טשינ טיג ֿבר ַא ןעד ,טלעג ןַײמ ּפָא רימ

 טלעג סָאד ךָאד זיא ,טלעג-םייחל ןייד םעד

 'ר יבר תואלפנ) רשוי לש ןוממ טשינ

 .(הׂשעמ עטפ ,6 ,ז"צרת ,לשימעשפ ,עישוהי

3201} 

 -ערָא ןציטש וצ טלעג ,טלעג"םינויֿבא-םחל

 בתּכי"שר טימ ןבירשרַאֿפ טָאה :טַײלעמ

 םעד זַא :"הסנכהו האצוה לש לטעצ; ןיא

 םיא ַײב טָאה ןעמ סָאװ ,ומש חמי ,ץעגייש

 -עגסױרַא זיא ,"םימד סֿפא; םעד ןענוֿפעג

 5 טלעג-םינויֿבא-םחל ןוֿפ ןרָאװעג ןבעג

 עלַא ,םכילע-םולש) ךרדה תואצוה לע כ"ור

 .(34--33 ,23 'ב ,1925 ,קרָאיײ-וינ ,קרעוו
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 ןיא לָאצנַײא רעשידָאירעפ ַא ,טלעגגייל

 לייו :ןלָאצּפָא בַײרשנַײא יד ץוח הרֿבח ַא

 סטיירעב סטוטיטזניא סעזיד גנודנירג רוצ

 -רעוו טלהַאצעב רעדלענגעל ערהַאי אייווצ

 רכֹוע ןשטַײטרַאֿפ ,א6

 טלעגגייל = כח -

 טימ ןעד סונעג ןעשיזיֿפ ןענייא ענהָא .ןעד

 ללָאז ָאז ןעזזַאל וצ ןעהיײדעגנַא ןרעדילג

 -ינ סַאד ,ןייז ךילרעטנעבַא ןוא ךיוא סע

 ןעטנעֿכײר וצ ןעקנַארק ןעד איד ןעדנַאמ

 -כַאנ סלַא רעהירֿפ ןלעטטימ סֿפליה ןעשיזיֿפ

 אייווצ ןָאש דילג טימ סעֿכלָאז ןייא םעד

 -געל ןַא דנוא ,ןעבירשעגנייא ערהַאי עללָאֿפ

 ןעגַארטעגאייב עגנַאל ָאז ןעבע ןרעדלעג

 דנוא גַארטרעֿפ) ןעדרעװ טננַאקרעוצ ,עבַאה

 -ניא ןעקנַארק ןעכילביױו סעד ןעטוטַאטש

 שדחב טעטכיררע דרויפ ק"קב סטוטיטז

 ענייא דריוװ ;(4 הנקת ,5--4 ,ט"סקת רדא

 דלעג געל סעללָאֿפ ...עכלעוו .,ןהָאזרעפ

 טײקֿפילסעּפנוא ןייא ןָאֿפ ,טַאה טעטֿכירעב

 סעסונעג סעד ךיז עטללָאװ דנוא ,ןעללַאֿפעב

 רעד עבלעז איד סומ ,ןענהידעב ארבח רעד

 -רָאֿפ ןעֿפיטקַא רהעמליֿפ רעדָא ןעדנעריגער

 -ַאמ עגייצנַא איד שמש ןעד ךרוד ןירהעטש

 ןונ ןָאֿפ רע ;(6 הנקת ,6--5 ,ןטרָאד) ןעכ

 רציירק גיזיירד סומ ,לליוו ןעטערטאייב ןַא

 שמש רעד ןָאֿפָאװ) דלעג ביירש ןייא+-

 -הַאצעב (טמעקעב רעציירק ןעהעצ ארבחהד

 ָאז ,ךיײלגָאז טֿכינ עזיד רע טלהַאצ ,ןעל

 סעֿכילטנעֿכעװ ןהעצ ךרוד עֿכלָאז רע ןַאק

 הנקת ,14 ,ןטרָאד) ןעגיטֿפירעב דלעג געל

 דנוא טעדניֿפעב ךיז ָאקָאל ןיא רעװ 0

 געל ןייק עגנַאל טַאנָאמ איירד ךָאנעד

 ןעֿכירטשעגזױא דריו ,טלהַאצעב טלעג

 הנשה שאר ;(22 הנקת ,15--14 ,ןטרָאד)

 -נהעוועג ןעד רעזיוא ןעדרעוװו םירופ דנוא

 סעדעי ,ןרעדלעגגעל ןעֿפילטנעֿכעװ ןעֿכיל

 טעטֿפירטנע רעציירק איירד ארטזקע להַאמ

 .(21 הנקת ,14 :ךיוא ;23 הנקת ,15 ,ןטרָאד)

 ךס ַא ךיױא ךיז טניֿפעג ןימרעט רעד

 ןיא ,ץכעגיילסיוא ענעדײשרַאֿפ טימ ,לָאמ

 ןיא אשידק .הרֿבח רעד ןוֿפ לכיב-הסנכה

 ךיא סָאװ ןוֿפ ,(*382 ןעז) ןרעייב ,רהּומנטלא

 געל, :סעיציזָאּפ רָאּפ ַא רָאנ ָאד גנערב

 רמלעג געל. ;(2 'ז) "ו"רת םירוּפ ןמ טלעג

 ;(3 'ז) "ז"רת ה"ר ןמ טלעג רדנש+ דנוא

 רמלעג עגעל, ;"ד"וירת ה"ר טלעג עגעל;

 :ךיוא לָאמ ןייא ;(6 'ז) "ד"וירת םירוּפ ןמ



 טלעגַײל

 19 םא חספ מ"הח ןמ טלעג גיל םאנייא,

 .27 'ז) "1870 לירפא
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 ךַאז ַא סמענעי ןצונ רַאֿפ רכׂש ,טלעגַײל

 ל"נה רעסעל רזעילא 'ר :טַײצ עסיױועג ַא

 -סיוא םוצ ןעיש 'ר ןיבר ןוֿפ עימק ַא טָאה

 -ליז סיוא טכַאמעג זיא יז ,דניק ַא ןגָארט

 ףיוא ןוא ענעכָארּפשעגנָא תועבטמ ענרעב

 תויתוא ענעדײשרַאֿפ טצירקעגסיוא זיא ריא

 טָאה סָאװ ,רעצירק רעד ןוא ,תומשייֿפורצ

 הוקמ ןיא ןעגנַאגעג זיא ,טצירקעג סָאד

 ,ןגילעג רעװ סע ךיז טָאה ןעמ זַא ...ןַײרַא

 קיצֿפוֿפ טלעגַײל ןבעגעג םיא ןעמ טָאה

 קיצנַאװצ ןעוועג טלָאמעד זיא סָאד ,ןדליג

 ,ןעַײל טלָאװעג סע ךיז טָאה רענייא ;רעלָאד

 רעזלעב ןטלַא םעד ןזיועג סע רע טָאה

 קיצֿפוֿפ טלעגַײל טסָאק סע ןכב ל"צז ןיבר

 רעד טָאה ,ןבעג ףיורעד געמ ןעמ יצ ,ןדליג

 ךמוס ךיז געמ ןעמ זַא ,טגָאזעג יבר רעזלעב

 'ר יבר תתואלפנ) עבטמ יד ףיױא ןַײז

 עטס20 ,9 .,ז"צרת ,לשימעשפ ,עישוהי

 131 .(הׂשעמ

 -זיילסיוא סָאװ ענעגייא סָאד ,: טלעגזייל

 ,?יודּפ, ,"רפוּכ; רַאֿפ שטַײט רעד .טלעג

 -סיוא רעד טױל שמוח ןיא ?םוידּפה ףסּכ,

 ,שידָיי ןקידֿברעמ ןיא עיצידַארט-שטַײט

 -חרזמ ןיא :טלעגזיילסיוא-- טימ ךַײלגוצ

 ."טלעגיזעל, ,"טלעגזיל, ןבירשעג .עּפָארײא

 ףזיוהנציוו ,ץילב ַײב ןעניֿפעג וצ תואמגוד

 ןוֿפ רעצעזרעביא לָאצ ַא ַײב ןוא ןָאסלדנעמ

 (ט"מקת ,ןילרעב) לכייא קיציא יװ ,ילשמ

 השמ ,(1833 .גרובסערפ) ןרעטש לדנעמ

 .ערעדנַא ןוא (1824 ,גארפ) אדנל יולה

 יארקמ :ןיא ךיוא וליֿפַא ןיירַא רואיב ןכרוד

 תאמ ...ןינעהו תולמה םוגרת םע ...שדק

 טרעוװ ךיוא .א"ערת ,ענליוו ,יקצידניא .י .י

 דלעגעזעל רעַײטש -- ספ :טשטַײטרַאֿפ

 רעד וצ .ד/חפ ,ט"כרת ,ףאֿפעזוי ,ךורעה)

 הלמ לכ תקתעה; :ןבעגעגוצ זיא עבַאגסיוא

 רבודמה יזנכשא ןושל לא ...תורז תונושלמ

 .("וניניב

 -עילימַאֿפ א יװ דלעגעזעל ךיוא ןעניֿפעג רימ

 טלעגזייל -- 138 --

 ןטשרע ןיא טָאה דלעגעזעל דוד ַא רענייא .ןעמָאנ
 טקורדעגּפָא (גרעבמעל) יכנא ירבע ןוֿפ גנַאגרָאי
 ,22 'מונ ןוא 12 'מונ ןיא) סעיצנעדנָאּפסערָאק ייווצ

 ךיז טָאה רע .עיזעלש ;לַאטנעדײרֿפ ןוֿפ (ה"כרת

 .ןלַאנרושז ערעדנַא ןיא טקורדעג ךיוא

 ן324)

 -זיילסױא+- טימ ךה ונייה ,:טלעגזייל
 -ַאװ ןייק טַײלטָאטש יד ןבָאה ןונ :*טלעג

 רעִיש ןענַײז ןוא ןעקנירט וצ טַאהעג רעס

 יז ןבָאה רעהַאד ,טשרָאד ןוֿפ ןעמוקעגמוא

 סָאד ,יקצעלימח םעד וצ םיחוליש טקישעג

 םיא ןליוו ייז .ןעמוקכרוד ייז טימ לָאז רע

 סָאװ ,רעבליז ןוא דלָאג יד רָאג ןבעגקעװַא

 תושֿפנ ערעייז רַאֿפ טלעגזייל רַאֿפ ןבָאה יז

 ,ט"תו ח"ת תוריזג ירופס ,ןקיד .מ .א|)

 ןעד ;(95 :ךיוא ;08--67 ,ב"כרת .,ענליוו

 ,לטרַאװק םעד ןסָאלשרַאֿפ ןבָאה םידרומ יד

 שֿפנ ןייק ןבָאה ןוא ןעניֹוװ םידוהי יד ּוװ

 ןבעגעג ייז ןבָאה ייז זיב ןזָאלעגסױרַא טינ

 תורוק ,ןד"מא|) ךס ןסיורג ןייא טלעגזייל

 ןופ ןעגנונעפערט טסײה שאד ,םילשורי

 ,1862--ג"כרת ,ענליוו ,םילשורי טאטש איד

 ןוֿפ דניק סקיצנייא ןַײמ טסלָאז וו 0

 -רַאֿפ ךיא לעװ טסנָאז ןעד ,ןדייש טינ רימ

 ךיא ,זיר עטקילֿפעגּפָא ןַא יװ ןטכַאמש

 סיוװעג לעוװו ךיא ,ןטלַאהסיוא טינ סע לעװ

 ןסיוו ךיוא וטסֿפרַאד סנטייווצ ןוא ;ןברַאטש

 ןוא ךַײר רעייז זיוה וצ ןוֿפ ןיב ךיא סָאד

 ןַײמ ןוא ןוז ןַײמ טימ ךימ טסעװ וד זַא

 -ַאב וטסנעק ,ןעלדנַאהַאב ךעלטנרָא טסניד

 ןעצ טבַײליֿפ טלעגזייל זדנוא רַאֿפ ןעמוק

 יובועה ,ןקיד ריאמ-קיזַײא}) ןטַאקוד טנזיוט

 -ישז ,ענעדָאפ רעד רעדא רענגנַאפיג רעד

 רעלָאט טנזיוט זַא רעמ ;(14 ,1868 ,רימָאט

 ךימ טָאה ןוא טלעגזייל ןעמוקַאב רע טָאה

 ,(40 ןוא 15 'זז ךיוא ;41 ,ןטרָאד) טַײרֿפַאב

 -זיל ב/254 ,רוקָאנױו ;א/276 ,יװַאקרַאה

 .ב/95 ,ןיזיירד ;טלעגזיול ב/250 ךיוא ;טלעג
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 .ץכעזיל ,הרוחס רַאֿפ ןוידפ ,י טלעגזייל

 ,דלעג ןןזייל = } ןעזעל ,א/58 ,ץיוורוה

 עדייב ָאד) א/352 ,קבא ;לוכר ,ףסכב-רוכמ

 .= טלעגזייל רַאֿפ ךיוא ,ןשטַײט
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 טלעגנטַײל

 סמענעי+  סָאװ ענעגייא סָאד ,טלעגנטַײל

 זיא (עבט) ןיימ :טלעגדמערֿפ6- ,טלעג

 אייב רדוא .ןפאֿפ וצ שיוא טלעג ןטייל טינ

 ריירהב םיקילא) ןפאטש 'נוא ןסערֿפ וצ ןניא

 רפס ,םדרליטשמא ק"קד רובצ חילש בקעי

 המדקה, ,ע"ת ,םַאדרעטסמַא ,חיש דמלמ

 לאז שנעמ רעד איו ךיוא ;('זנכשא ןושלב

 טלעג ןטייל 'נוא ןטיל טימ ןריֿפ ךיז

 ןיז טימ ןטלה ךיז לאז ןרע} איװ 'נוא

 רדניק ןייז ןהיצ ףיוא טימ 'נוא באג שיוא

 ,ןילרעב ,קחצי תוכילהו קחצי ןויע רפס)

 .(המדקה ,ד"צת
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 ןיא טכיל ןלעטשוצ רַאֿפ ןלָאצ ,טלעגטכַײל

 (05 'מונ ןעז) *עקנַאלנעש סקנּפ, ןיא .לוש

 -טכייל, עיציזָאּפ יד לָאמ ךס ַא ךיז טניפעג

 :תוֿבית-ישאר ןיא רוציקב ךיוא ,"טלעג

 ןוֿפ תוריכׂש יד טימ ןעמַאזוצ ֿבור'ס .ג"ל

 החכותה דעב ןד"עקת} אובת יכ 'פ, :ׂשמש

 ל"נה 'פ שמשל תוריכש פ"ג 'יח שמשהל

 שמשל יתתנע ;(א/ד) "דלעגטכייל 'ג ויו

 ןה"עקת|הכרבה תאזו תרצע ינימשמ תוריכש

 לָאמַא ;א/7) "דלעג טכייל םילודג ויו

 ינשל; :סרענרעל רַאֿפ ךױא סא טוַײװ

 ןפילוהג 'ב)| גיב דחא לכל - םיכוחב

 רעדָא ,(ד"עקת לולא ,א/ד) "דלעג טכייל

 ,א/ו) "דלעג טכייל ןלודג יא) ג"א הבדנ,

 .(ה"עקת ירשת
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 -סַײר+- סָאװ עבלעז סָאד ,טלעגרעטפייל

 -סלהק יד ןוֿפ הֿפיסא רעד ןיא} : טלעגרעט

 קיטנעק ,לדִיי ַא ןֿפָאלעגנַײרַא ןזיא טַײל

 ןדִיי ,טעז :טַײרש ןוא ,ןַאמערָא רעטוג ַא

 רימ ַײב ןעװעג זיא טנַײה !תונמחר טָאה

 רימ ןבָאה ןוא ןטַאדלָאס טימ תרשמ רעד

 ...ןענוֿפעג ןבָאה ייז סָאװ ץלַא ןעמונעגמורַא

 ךיא ןַאמערָא רעסיורג ַא ןיב ךיא ,טעז

 ןוא ךָאװ ַא לבור ַײרד-ייוצ םיוק ןידרַאֿפ

 -ַאװ ןוֿפ !טעביז עבלַאז דניזעג ַא ןיב ךיא

 ?טלעגרעטסייל ןעמענ ןעמ לָאז ןעד ןענ

 זַא :ץיווָאדװירק ןזַאמ-סלהק רעד} טגָאז

 ,רענעי ןוא ,טינ טָאה רע ,ןגָאז טעװ רעד
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 ,ןײטשָאלב .ע) ?להק ןָאט לָאז סָאװ ָאט

 ,ט"לרת ,ענליו ,םעטסיז ןעינ םעד רַאפ
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 ןצונ ןגעמ רַאֿפ ףערטַאב רעד ,טלעגנעייל

 רעדָא רעטַאוירּפ ַא ןוֿפ רעכיב ןוא םירֿפס

 -עג) קעטָאילביב רעכעלטֿפַאשלעזעג ַא ןוֿפ

 לרעב ןוא יקצול השמ דנַײרֿפ ןוֿפ טרעה

 .(ןַאמייר

81 

 רעַײטש רעלעיצעפס ַא (א ,:טלעגטכיל

 ,לװע ןוא זוה ןוֿפ טכיל-הווצמ עלַא ףױא

 -ֿפױרַא טָאה גנוריגער עשיכַײרטסע יד סָאװ

 -ַאג ןיא ןדִיי יד ףױא 1797 ןיא טגיילעג

 .גרעַײטש ץנַארעלָאט םעד םוקמב עיציל

 -ֿפױא רימ טָאה שיק ָאנּורב-הירכז יֿפָארּפ

 ןוֿפ טערקעד ַא ףיוא טכַאמעג םַאזקרעמ

 שילױּפ ןוא שטַײד ןיא 1810 'פעס ןט3

 -טכיל ןגעוו ןטשרע םעד ץנַארֿפ רעזייק ןוֿפ

 טערקעד רעד .(עלימיסקַאֿפ ןעז) רעַײטש

 'וװָאנ ןט1 ןוֿפ קיטליג ,(ןטַײז ָאילָאֿפ 33)

 טַײנַאב ,1811 רעבָאטקָא ףוס זב 0

 -וֿפ סיורג יד ,רעַײטשטכיל ןוֿפ ףירַאט םעד

 יד ,רעדנוזַאב לַאֿפ רעדעי ןיא לָאצּפָא םענ

 רַאֿפ ,ףָארטשבַײל זיב וליֿפַא ,ןֿפָארטש

 -עג ןֿפױא ןַײז רֿבוע רעדָא םייקמ טשינ

 :רימ ןענעייל םורַא ןרָאי ןיא ךָאנ .?ץעז

 טָאה רע זַא ,טלייצרעד רעטָאֿפ רעביל ןַײמ

 -עג טָאה רע) עיצילַאג ןיא םענייא טנעקעג

 סָאװ ,(טלעגטכיל ןוֿפ הריּכח יד ןטלַאה

 -עמערָא עקיטולב ןוֿפ ןרָאװעג ךַײר זיא

 יד םיא טָאה ןעמ זַא ,ךעלריטַאנ ;טַײל

 -על יולה קחצי) : ןטלָאשרַאֿפ גָאט ןוא רָאי

 -ָאר ַא ,ןעטסינָאלָאק איד ,(ל"הי) יקסניוו

 רעביא .(48 ,וו ,ןזץ"רת} ט"נרת ,עשרַאװ ,ןַאמ

 לָאצּפָא רעכעלדנעש רעד טָאה רָאי קיצֿפוֿפ

 -ַאג ןיא ןדִיי יד טקירדרעד ןוא טקירדעג

 יד ןַײז וצ לטֿבמ ןעגנוָימַאב עלַא .עיציל

 ןיא .הלועּפ ןײק טַאהעג טשינ טָאה הריזג

 -מעל ןטריטיצ רעטַײװ םעד ןוֿפ ןושל םעד

 טלָאװיג טָאה ןעמ זַא; :ףורֿפױא רעגרעב

 שיילפ איד נוא רעייטשטכעל איד זַא ןעקורד
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 חעז

 .שיק ָאנורב-הירכז יֿפָארּפ ןוֿפ גנולמַאז

 ו ץנַארֿפ רעזייק ןוֿפ רעַײטשטכיל ןגעװ טערקעד



 טלעגטכיל

 איז ןיבאה דוי ןעד סיוא טסיײיר טכַאּפ

 ןיבָאה נוא ןיקורד ןיזָאל וצ טַאהיג ארומ

 ןוֿפ טַײצ ןיא טשרע .?ןיכָארטשעג סיוא סע

 ןדִיי יד ןענַײז 1848 ןיא עיצולָאװער רעד

 ןטסַאהרַאֿפ םעד ןוֿפ ןרָאװעג טַײרֿפַאב

 טליֿפ החמׂש עסיורג יד ןוא רעַײטשטכיל

 לוק; םעד ןיא טרָאװ רעדעי ןוֿפ סױרַא ךיז

 גרעבמעל ןיא ןבירשעג ,"ותעב רבד ארוקה

 ,(ינש רדא אכ) טונימ רעסייה רעד ףיוא

 ןוֿפ תועידי יד ןעמוקעגנָא ןענייז'ס תעשב

 םעד ןוֿפ ןעז וצ ךיוא זיא סע יװ ,ןיוו

 ןלַאניגירָא םעד ןיא ָאד טכַארבעג ,טַאטיצ

 -קָאד-טַײצ ןקידלּפַאצ םעד ןוֿפ גיילסיוא

 זַא ןיסיו לָאז ןעמ ידּכ נוא ... :טנעמ

 םעד טימ טניימיג סָאד טָאה רעכילטיא

 ןוֿפ רעגרעב,, יד} אייז ןיבָאה ץרַאה ןיצנַאג

 ןייא ן"טייללידע ערערהעמ ניא גרעבמעל

 ןירַא שוריֿפב השקב רעד ןןיא} נוא טקנוּפ

 -ַאג ןוֿפ רענהָאװניא עללַא זַא ןיבורשיג

 ןיטסורק רעדָא ןידוי ןייז ןיגעמ אייז ןעיציל

 ץטע טסייו סעװַארּפ עכיילג ןיבָאה ןילאז

 רימ זא הבוט ןייא רַאֿפ זיא ׂשָאד סָאװ

 ,לו ןעמ איוו ןינהאוו ןיגעמ ןילָאז ןידוי

 ןייק ןילהָאצ וצ ןיפרַאד טשינ ןילאז רימ

 ןעמ ...טכַאּפ שיילפ ןייק נוא דלעג טכע

 לעב ,ןירעָאּפ רעקַא ןייז ןינעק רימ ללָאז

 ללָאז ןעמ ץרָאק ,עטמַאעב נוא ,תוכָאלמ

 עללא איוו ןיטייהאיירפ עללא ןיבָאה רימ

 ,ַאילַאװיכרַא ,יקצַאש ֿבקעי ר"ד) ןיטסורק

 ,1937 ,ענליו ,ןטֿפירש עשירָאטסיה :ןיא

 .(636 וו

 טכיל-ֿבוט-סוי ןוא -תבש ןוֿפ לָאצּפָא ןַא (ב

 -הכולמ) ענָאיזַאק ףױא ןעגנַאגעג זיא סָאװ

 ךשמ ןיא ;!רעדניק עשידִיי רַאֿפ ןלוש (עש

 טכַאמעגנַײרַא ךימ רע טָאה רָאי רָאפ ַא ןוֿפ

 יד ןוֿפ רּכוח רעדָא עקבָארָאק-לעב םעד וצ

 םיא ַײב ןרָאװעג ןיב ךיא ןוא טלעגטכיל

 רַאװ רע ןוא רעריסַאק ַא רעדָא ןמַאנ ַא

 טָאה ךָאד ןוא ;ןדירֿפוצ טסכעה רימ טימ

 -סיוא ןטינ| רָאי ןייק ענַײמ עלעטש עזיד

 זיא םורַא ןטַאנָאמ ןעצ ןיא לַײװ ,ןטלַאהעג

 ךיא ןיב ןונ ,ןרָאװעג לטב הריּכח עזיד

 טלעגטכיל - 141 --

 ,ריא טָאטשנַא טכַאמעג טָאה ןעמ סָאװ רעד

 עכעלטע רָאי ַא טימ {:הרעה ַא ןיא וצרעד|}

 ןיא טכַאמעג ןעמ טָאה קירוצ קיצנַאװצ ןוא

 טָאטשנַא רעדיילק ןוֿפ עקבָארָאק ַא ?ענליוו

 ַא ןלָאצ לָאז ןעמ טסייה סָאד ,טלעגטכיל

 ,דיילק עַײנ סעדעי רַאֿפ גנולָאצ עסיוועג

 םעד ןוֿפ ךרעה יֿפל ,ןָא טוט ןעמ סָאװ

 טינ רעבָא טָאה הריּכח עזיד ;ןריא טרעוו

 לטב דלַאב זיא יז ןעד ,טרעיודעג גנַאל

 ,עטיל ןיא ןעדּוי איד ,ןד"מא|) ןרָאװעג

 עקיטיױנ ףיױא ;(21--30 ,א"לרת ,ענליוו

 ףיוא / ,עקבָארָאק-שײלֿפ ַא ָאד זיא ןכַאז

 -ָאק עשּפיה ַא טלעג טכיל ןכַאמ ןלוש

 -יילק ןוֿפ הריּכח יד ןיא ןמאנ ַא ןרָאװעג

 ָאד זיא הרות-דומלת רעד ףיוא / ,עקעפ

 זיא ןלָאצ םינבר יד / ,דָאב עשלהק יד

 ןכַאמ שדקה ַא / ,דָאכָאד ַא ָאד םלוע ןוֿפ

 טוט ּוװ טנַײה / -- ,ןיז ןיא טינ ךָאנ יז טגיל

 יבצ-רזעילא) ?ןיהַא טלעג סָאד טרָאֿפ ךיז

 םלוע) לעטלעוו ןיילק ,לעפייוצ ןהכה

 -נָאל ,רעטסניפ ןוא רעטטיב רעדָא (טק

 יד ;(161 'רטס ,43 ,1894--ד"נרת ,ָאד

 -סלהק ןענייז רימ ,זיא סָאװ ,ןיינ ,הרֿבח

 רעד) טלעג טכיל ןעמענ לָאז ןעמ טַײל

 , ,ד"לרת רימאטיז ,דנאב ןיזייא רעטייווצ

 רעזײק רעד טָאה דנַאלסור ןיא זַא ;(6

 -רעניבַאר טכירעגנַײא ןדִיי רַאֿפ ַײלָאקינ

 טכַאמעג ןעמ טָאה ןטסָאק יד ףיוא ןוא ןלוש

 עכעלטנרָא ןוא עכַײר יד :;טלענטכיל

 טינ רעדניק ערעייז הליחּתמ ןבָאה ןשטנעמ

 ןוא ,לוש - רעניבַאר רעד ןיא ןבעג טלָאװעג

 רעדניק ןעמונעג ןעמַאזצ םיוק טָאה ןעמ

 ןייק וצ ןבָאה סָאװ ,עטזָאלרָאװרַאֿפ ,םימותי

 -רַאֿפ רעד זיא םיוק רעבָא ;' טגיוטעג ךַאז

 -יבַאר ַא ןרָאװעג סטכינעגיוט רעטזָאלרָאװ

 רע טָאה ,טלעג שידִיי+- רַאֿפ רעליש-רענ

 -עג רָאנ ןענייז ןדִיי עלַא זַא ,טניימעג ןיוש

 יקסניועל יולה קחצי) ייז רַאֿפ ןריוב

 ט"נרת ,עשרַאװ ,ןעטסינָאלָאק איד ,(ל"הי)

 זיא ךָאנרעד ;(80 ,| :ךױא ;52 ,װ ,ןז"רתו

 רעד ןיא זיא סָאװ ,רענייא ןעמוקעג רעהַא

 -ירּפ ַא ןוא קישטשרָאבזיא ַא ןעוועג םייה
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 ןוֿפ רעניא ,טלענטכיל ַײב קישטשַאק

 קילגמוא ןַא לָאמ עלַא ןענייז סָאװ ,יד

 קחצי) קלָאֿפ ךעלקילגמוא רעזדנוא רַאֿפ

 ,ןכדש רעמוטזע רעד ,(ל"הי) יקסניוועל יולה

 ;(106--105 :ךיוא ;99 ,ו'נרת ,עשרַאװ

 -וצ-קיטַײרֿפ ענַײמ ןוֿפ זַא ,טינ סעגרַאֿפ

 -וטשעג וטסָאה ךעלטכילשטנעב עקיטכַאנ

 טימ םוידנעפיטס טַאהעג טסָאה ןוא טריד

 וצ טסקעט רעטנוא הרעה ַא| סעדַארגַאנ

 רעדָא רָאבס ינשטעווס {:'ךעלטכילשטנעב;

 טרעוו לַאטיפַאק םעד ןוֿפ סָאװ ,טלעגטכיל

 -צאמ .ש) ןלושנרעל עשידִיי עלַא טריֿפעג

 ףעירּב טעּביגַא ,ספלא ןויצ "בו ץיוועק

 ּוצ טבירש תידּוהי עטמהירעּב יד סָאװ

 -גיא ינײּפ ליכשמה ריבגה רעדּורב רהיא

 -יובל-תורירש ןיא ץיוװָארָאטַאלימיסַא ץַאנ

 (םיעותה ץרא) דנַאלריא ןיא ליטעטשַא ,קָאש

 .(14 ,1909--ע"רת ,ענליוו ,ינרעבוג רעללוד

 ,ןַאבַאלַאב ריאמ :ןעז רעַײטשטכיל םעד ןגעװ 1

 ,81--76 1914 ,גרעבמעל ,ם2106 ?2ץסש 6 (6210צ1

 טָאה ,העוֿבש א ןעמונעג טָאה דיי א תעשב 2
 ןיא) לטיק ןוא תילט ַא ןגָארט טֿפרַאדַאב רע

 א ןוא ("דמעהעברעטש, :טערקעד ןוֿפ ןושל
 ,רעדײלק יד ןָאטנָא טזומעג טָאה ױרֿפ עשידִיי
 .(4 )419,  לוש ןיא רוּפּכיםוי טגָארט יז סָאװ

 סרעטכַאּפ עשידִיי יד וצ האנׂש רעֿפיט רעד ןגעװ 3

 ,ה"צד ןיא ןַאבַאלַאב טנָאמרעד רעייטשטכיל ןוֿפ
 רעד ,רעלהַאמ לאֿפר ר"ד :ךיױא ןעז .81--+0
 ,עיצילַאג ןיא תודיסח ןוא הלכשה ןשיװצ ףמַאק

 242 ,31 -30 ,1942 ,קרָאיװינ

 ןעז דנַאלסור ןיא עקבָארָאקטכיל רעד ןגעװ 4
 108062404284 יכזועגאהסתסקנ8 ןיא ןעסעה .י

 ףךיז טדער ָאד .86- 83 ןטַײז ,14 דנַאב ןיא
 יד ףיוא ןזיא סָאװ ,רעַײטש םעד תחוּכמ ץלַא
 רעשיסור רעד דצמ ןרָאװעג ןעגנּוװצעגֿפױרַא ןדִיי
 -סיה רעד טנַאקַאב קינײװ רעבָא זיא'ס ,גנוריגער
 -סַײװ ןוא עטיל ןוֿפ ןדִיי יד זַא ,טקַאֿפ רעשירָאט

 ןקיליװַײרֿפ א ךיז ףיוא ןעמונעג ןבָאה דנַאלסור
 תֿבוטל (1816) ו"עקת רָאי ןיא ךָאנ רעַײטשטכיל

 רענָאסרעכ ןיא ןטסינָאלַאק עשידַיי עטשרע יד
 -קערש ַא ןיא ןענוֿפעג ןאד ךיז ןבָאה סָאװ ,'בוג
 טָאה ןעמ .קיטסַײג יא שימָאנָאקע יא ֿבצמ ןכעל
 לײטנָא םעד טימ קסנימ ןיא הֿפיסַא ןַא ןֿפוררַאֿפ
 טעטש ןוא סעינרעבוג לָאצ א ןוֿפ ןטאגעלעד ןוֿפ

 הֿפיסא יד .שארב רענישזָאלָאװ םייח יבר טימ
 עכעלרעַײֿפ ַא ןעמונעגנָא ו"עקת ןויס ו"ט טָאה
 ןַײז לָאז סָאװ ,רעַײטשטכיל א ןגעװ הטלחה

 לָאז החּפשמ עשידִיי רעדעי .רָאי ַײרד ףיוא קיטליג

 ןוא תבש ֿברע טלַא ןבעג ןשטנעב טכיל רַאֿפ

 טכיל רעדעי ןוֿפ פ"ג ןײא "טלעגטכיל, ֿבוט-םוי

 ײז ביוא ,רינש ןוא רעטכעט ,ױרֿפ רעד רַאֿפ

 טלעג-דומיל -- 142 -=

 טשטנעב ןעמ בוא פ"ג יײװצ ;ןעמַאזוצ ןעניוװ
 סָאװ ,דניזעגזוה ןַא ,הרונמ רענרעבליז ַא ןיא
 ןיא ,תוקחד תמחמ טכיל יײװצ ןָא רָאנ טדניצ
 ,ןילרעב ,סלפה) רעַײטשטכיל םעד ןוֿפ טַײרּפַאב
 .(638- 636  ,א"סרת
 רעסעב ןײטשרַאֿפ ןוא ןכַאמ וצ רערָאלק ידּכ 5
 זיאס רעדיײא ךָאנ זא ,ןענָאמרעד רימָאל ,ןקיד
 -לַא רעד דנַאלסור ןיא ןרָאװעג טריֿפעגנַײא לעיציֿפָא

 ןָא טזַײװס יװ --- טָאה "לָאצּפָאטכילא רעניימעג
 ןרָאי יד ןיא ענליװ ןיא טריטסיסקע -- ןעסעה
 -נַאגעג זיא סָאװ ,"לָאצּפָאטכלא א 1441- 01
 יד ןוֿפ ֿבוח ראשנ םעד ןכַאמ וצ טוג ןעג
 ,הליהק רעקיטרָא רעד ןוֿפ ןרעַײטש עטלָאצרעד טשינ
 ףיא סעקיּפָאק 80 ךרעב טכַאמעגסיױא טָאה ןוא
 .רָא א שֿפנ ַא
 רעטרעװ עבלעז יד טבַײרש רעירֿפ ןרָאא טימ 6
 ןעמ תעשב, : תודע טגָאז רע .קיד ריאמיקיזַײא
 -כער ןײק טָאה ,לושירעניבַאר יד טכַאמעג טָאה
 ןוא .דניק ןַײז ןבעג טלָאװעג טינ שטנעמ רעט
 ,ןגנוי ןסאג וזלַא ןעמענֿפױא טזומעג טָאה ןעמ
 .רעירֿפ ןוֿפ ןברָאדרַאֿפ גונעג ןיוש ןרַאװ סָאװ
 ןונ .ןרעדנַא םעד טעטסעּפרַאֿפ רעניא טָאה וזלַא
 ןביוהעגנָא טציא ןבָאה סע סָאד קנַאד ַײז טָאג
 "רעסעב ליֿפ ןיוש זיא ,רעדניק עשיטַײל ןייג וצ

 ,עקשרעה נוא עקטַאמ רעדירב עכיילגנוא אייװצ איד)

 (הרעה ,13 ,ג"לרת ,ענליװ

 ן2291

 סָאװ לארׂשי-ץרא ףיא הקדצ ,;טלעגטכיל

 יד ןַײז םייקמ םַײב ןבעגעג ןבָאה ןעױרֿפ

 -יא:חרזמ ןיא .ףשטנעב טכיל ןוֿפ הווצמ

 ןבעגעג טלעגטכיל עקיזָאד סָאד זיא עּפָאר

 :רעגייטש רעדנַא ןַא לסיבַא ףיוא ןרָאװעג

 ןֿפרָאװעגנַײרַא ןעמ טָאה ןשטנעב טכיל רַאֿפ

 ןסייהעג ןוא ,עקשוּפ-סנ-לעב-ריאמ 'ר ןיא

 סָאד .טלעג-סנ-לעב-ריאמ 'ר+-  סָאד טָאה

 םענייאניא ץונַאב ןיא ןעוועג זיא טרָאװ

 טֿפערט סע םגה .טלעג-הלח+-  טרָאװ ןטימ

 טָא .תומישר-הקדצ ןיא טֿפָא ױזַא טשינ ךיז

 ןיא רימ ןעניֿפעג

 150611/ זעח6/ לַאנרושז םוצ טַאלב-הֿפסוה ַא)

 רייד ןוֿפ ןבעגעגסױרַא ,(ץנַײמ = ,/ספס/ועזיזח

 ימונ ,(םייהקריד ןיא ֿבר) ידנעװלַאס ףלָאדַא

 :א/66 'ז ,1891 רַאונַאי ןטס22 ןוֿפ 18-+7

 1:6ע5140/  םטצסמ 58)/ץ /1648206/ "הלה

 טמ0 140018610.
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 -רכׂש סָאװ ענעגיא סָאד ,טלעג"דומיל

 טשינ ץלַא ןעד יז טָאה סָאװ :טלעג-דומיל

 וצ ...דמלמ-ארמג םעד לשיֿפ ידכ ,ןָאטעג

 דומיל-רכש םערָאװ ...טלעג-דומיל ןלָאצ

 סג 06ג-'/ 612610116



 טלעגרעגעל

 רעשידַיי רעד ןוֿפ גרָאז עטשרע יד זיא

 ,עשרַאװ ,דִיי-םיליהת רעד ,שַא .ש) בוטש

41 00). 
 (ט11

 :םינמוזמ ןבײלקנָא ,ןגײלּפָא ,טלעגרעגעל

 תילט ןייק זַא ,הרטע ענייש יד גוט סָאװ

 סע זַא ,ךעלטנדרָא ןעד זיא ,ָאד טשינ זיא

 ןוא לביטש ַא ןעמ טגניד ,רעטניו טמוק

 .שודק-םוקמ ַא םישדח 5 ףיוא טסייה סָאד

 -רעגעל ןייק להק ַײב ָאד טשינ זיא רעמָאט

 עלַא ןעּוט יו ?האצוה ַאזַא ףױא טלעג

 טלעגרעגעל ןייק טינ ןבָאה סָאװ טעטש

 םישרדמ יּתבו תויסנכ יּתב ןעיוב ןוא

 241 ,22 'מונ ,ד"כרת ,רׂשבמ לוק)

 טבעל הכאלמ-לעב רעדעי ,רעטעברַא רעדעי

 סָאד ,טנעה ענַײז ןוֿפ טעברַא רעד ןוֿפ רָאנ

 זָאל ,םיוק רָאנ ...ןגעמרַאֿפ ץנַאג ןַײז זיא

 ,קנַארק ןגרָאמ רע טרעוו ,ןטיהּפָא טָאג םיא

 !עגַאל ןַײז טלָאמעד זיא ךעלקערש יװ !ַא

 ,טשינ רע ןעק ךיז טײטשרַאֿפ ןטעברַא

 רעבירעד ,טשינ רע טָאה טלעגרעגעל ןייק

 ןֿפור טינ רָאטקָאד ןייק ךיז וצ רע ןעק

 ןוֿפ ןעמענ טינ ךיז תואוֿפר ןייק ןעק ןוא

 זיא סָאװ ןיא ,רָאטקָאד .י .ח) קיײטּפַא רעד

 םעד רַאֿפ ;(38 ,1887 ,סעדַא ?ףליה רעַײא

 ןבָאה ייז ,האוֿפר ַא ןעוועג סָאד זיא ןײארַאֿפ

 ןגרָאזרַאֿפ וצ יו טלעגרעגעל רעייז ןיוש

 לָאמ ףלעװצ טנעצָארּפ ןעמענ ןלעװ ןוא

 ליוונייז לאומש) ןרק סָאד יװ ליֿפ ױװזַא

 ,1891 ,גרעבמעל ,השדח הריש ,רעדעפ

 ,1876 ,ץישֿפיל .(65 ,טֿפעה סעטייווצ

 ;א/280 ,יװַאקרַאה ;א/58 ,ץיוורוה ;א 5

 .א/358 ,קבא
 -הנעמ יװ .טלעגרעגַאל סרוג זיא םכילע-םולש

 : "זנעגפ גָאלָאנָאמ םעד ןיא ענעדיי יד טנושל
 ףרַאד זדנעג ןֿפױק .זדנעג ןֿפױק סָאד ,סנטשרע
 יּפאק ןייק ,טלעגרעגאל ןייק .סָאװ טימ ןבָאה ןעמ
 עלא) ָאטשינ ךָאד זיא סע טסײה ,ענעגייא ןלַאט
 .(29 ,25 'ב ,1925 ,קרָאי-וינ ,קרעװ

3321 
 -ינב יד קנַאשעג ַא ,טלעגטצעל ,טלעגצעל

 -נַײװ .מ .ןרָאֿפקעװַא םַײב םיתרשמ ןוא תיב

 ןיא "ץעל, זַא ,ןזיװעגנָא ןיוש טָאה ךַײר

 ,ןילרעב ,ןעלּפַאטש) ?דײשּפָאא :טניימ ד"המ

 טלעגצעל - 143 --

 "ףטצעל, טניימ ןתמא רעד ןיא .(224 ,3

 -- ןאּכמ ,"הנתמ-דיײשּפָא; ךיוא ד"המ ןיא

 :ןושל רעזדנוא ןיא ,טלעגצעל ,טלעגדײשּפָא

 טזָאל ןעמ סָאװ ,טלעגרָאֿפּפָא- ,טלעג-ןגעזעג;

 ,עווַאלמ סקנּפ) "ןטסניד ןוא רעדניק רעביא

 ,השק רָאנ זיא'ס .(368 ,י"שת ,קרָאיוינ

 (וָאקשטוטס ץוחַא) קיסקעל עשידִיי יד סָאװ

 זיב זיא סָאװ ,טרָאװ סָאד טשינ טגנערב

 ןוא טײרּפשרַאֿפ ןוא ןעמונעגנָא ױזַא טנַײה

 -וצ ןרָאי ךס ַא טימ .:גנוי טשינ ךיוא זיא

 ןגעװ ת"וש ַא ןיא ןעזעג ךיא בָאה קיר

 יד ןוֿפ ןרעִירֿפ ַא ךס ַא רוקמ ַא ,טלעגצעל

 רעבָא ,טכַארבעג רעטַײװ ןרעװ סָאװ ןטַאטיצ

 ןוא טנכײצרַאֿפ טשינ ותעשב םיא בָאה ךיא

 טֿפָא ץנַאג .ןורכז ןוֿפ סױרַא רימ זיא רע

 רימ ןעניֿפעג (רעטֿפָא :ןגָאז ןעק ןעמ)

 ,"טלעגטצעל, גיילסיוא םעד טימ לעלַארַאּפ

 ,שטַײטרַאֿפ ןשיגָאלָאמיטע-סקלָאֿפ םעד טול

 -עג ,(?'טלעגמוק, ןעז) ?םינורחא םימד;

 ךַײרנַײװ סָאװ ,רוקמ םעד ןיא ןיוש טכַארב

 נוא; :ה"י ןט19 בױהנָא עמַאס ןוֿפ טריטיצ

 -עג נוא טלעג טצעל הטוג ןייא ריא טזָאל

 ַא ןיא ךיוא .(טרָאד) "ילא טימ ךיז טנגעז

 ןוֿפ יולה םירֿפא 'ר ֿבר רעליוק ןוֿפ האווצ

 יװ ,הׂשעמ ַא טכַארבעג טרעװ א'צקת רָאי

 -יל םעד ןַײז דחשמ טלָאװעג טָאה דיגנ ַא

 ידכ ,ענזעידַא רעסיורג ַא טימ ֿבר רעס

 ַא םענַײז תֿבוטל ןעניוועגוצרעביא םיא

 הרק ןתחא םעפ} א"פ :טחוש ַא רעגָאװש

 'א חרוא וילא אבש אסילמ ד"בא ןואגהל

 ול ןתנ ותעיסנ םדוקו .ולצא בשיו דיגנ

 (טםלעגטצעל ארקנה) בל יבידנל גוהנכ

 גוהנה יפכמ רתוי אוהש ל"נה ןואגה הארו

 דיגנה ירחא ץר ףכיתו .ןתיל לודג בל בידנל

 ,"םירפא תכרב;) ...הרוח ול ןתנו הזה

 'רל םירעש יחתפ רֿפס ףוס םוצ ,גמ ןמיס

 ,(ט"סרת ,איירוגליב ,בוחטסנעשט ד"בא רכשי

 ןבירשעג ךיוא לָאמַאו תואחסונ עדייב

 רימ ןעניֿפעג (ד"המ ןיא יו ?טלעגצטעל,

 ןיא יא רוטַארעטיל-סקלָאֿפ רעד ןיא יא

 -יוו זיא קסע-רקיע סנתנ :םירוקמ ערעדנַא

 טָאה םעד ץוחַא רָאנ ,תונכדש ןעוועג רעד



 טלעגצעל

 תוינשמ קרפ ַא טפַאכעגנַײרַא לָאמַא רע

 ַא ףױא שידק"נבר ַא ,ןנימ-רב ַא ַײב

 טלעגצעל ןשָארג רָאפ ַא ,טַײצרָאי |זןטעֿפ

 דירי ןֿפױא ןעמוקעג זיא סָאװ ,רחוס ַא ןוֿפ

 ,סַאדנּוק עלעקעי ,ןרעצייווש ןימינב) שבא)

 ;עליה רעד ףיוא ױזַאו ח"לרת ,עשרַאװ

 -רוזנעצ יד :עטַאד ןייק ָאטשינ רעש ןֿפױא

 ...ןתוחמ רעד ;(8--/ ,1895 זיא עטַאד

 קעװַא ץעגרע טרָאֿפ רע זַא ,טגָאזעג טָאה

 רימ ַײב ךָאנ בָאה ךיא ;טַײצ רעצרוק ַא ףיוא

 "יא רימ טָאה רע סָאװ ,ןדליג ןסַײװ םעד

 עכילקילגמּוא איד) טלעגטצעל ןזָאלעגרעב

 'א תאמ הלּכ עטדיֹוט איד רעדָא המֹותי

 --ח"לרת ,עשרַאװ ,ןןייטשפע .מ} ה"שעמ

 רעדיו טָאה חרוא רעד ;(50-49 ,8

 -דנער טימ לטַײב ןסיורג ַא ןעמונעגסױרַא

 דניק ןדעי ןטימ ייז) ייז טימ טָאה ןוא ךעל

 רעד ,.מ .מ) טלענטצעל ןבעגעג רעדנוזַאב

 םהרבא יּבר טימ איבנה והילא רעשלַאפ

 -עפש רָאנ ;(6 ,ג"סרת ,עשרַאװ ,ארזע ןבא

 ןזעװעג חיטֿבמ ןיוש ריד ךיא בָאה רעט

 ריד ךיא לעװ טלעגטצעל רעדנַא ןַא רָאנ

 ןעקנעדעג וצ ןבָאה טסלָאז וד סָאד ,ןזָאל

 תוצמ) ןעזעג רימ טימ ךיד טסָאה וד סָאד

 ינשמ תואילפ השעמ וא הכלמ הולמ

 ,טסניימ ;(|18) ,ג"ערת ,ווָאקירטעיּפ ,םיפתוש

 -תיבה-לעב יד ַײב ןענֿבנג ייז ,םולשו סח

 -=- הלילח ?ןֿפױקנַײא םַײב ןענידרַאֿפ ? סעט

 -צעל -- םירחוס ןעמוק :תונּתמ ןגירק ייז

 וו 'ב ,קרעװ עלַא ,ץרּפ .ל .י טלענ

 ץירָאמ 92 :ךיױא .;"רעטסעװש- ,6

 עבטמ ענייש ַא הלּכ יד טזָאלעגרעביא טָאה

 ןֿפױקנַײא לַײװרעד ךיז לָאז יז ,טלעגצטץל

 ןשידיגנ ןטסכעה ןֿפױא ,ךיורב יז סָאװ סעלַא

 -ּפָא טָאה ,רעגייטש ןשיטַארקָאטסירַא ןוא

 -עגקעװַא זיא ןוא עלַא ןוֿפ ןעמונעג דייש

 ,רָאי ןָא ,בוקרטעיפ ,רעצידיירג רעד) ןרָאֿפ

 -טצטעל, 8 ,2 טֿפעה :ךיא ;16 ,1 טֿפעה

 ַא יאבג םעד קידנבעגרעביא ;('טםלעג

 ןוא יאבג ןרַאֿפ עבטמ ַא ,ןיבר ןרַאֿפ ןוידּפ

 ףיוא םלוע םעד רַאֿפ טלעגטצעל ןרָאּפש ַא

 ףּכיּת ןייטשנרָא רעטלַא רעד זיא ,ןוקיּת

 טלעגצעל - 144 --

 סָאד ,ןהאזנסינ .ש) םיײיהַא ןרָאֿפעגּפָא

 ;(118 ,ז"צרת ,עשרַאװ ,תודיסח עגידיתוכלמ

 -עגנַײרַא ןהשמ טָאה ל'כורב 'ר יבר רעד

 ןיא ןהמלש רַאֿפ ,םינּפ לא םינּפ ןוא / ,ןֿפור

 ןהשמ וצ דחוימ-רדח ןַײז ןיא / ,ןגיוא יד

 םלעגטצעל ,השמ ,ַאנ -- / :ןֿפורעגסױא

 !ריד טיג רעדורב רעכַײר רעד / ,רידַאנ

 ,1947 ,קרָאי-וינ ,עשייר ,ןייטשנייוו שירעב)

 ןעמונעגסיורַא לַארטש טָאה -- טציא 1

 טגָאז -- רַאלָאד ןעצ ענעשעק רעד ןוֿפ

 טזָאלעג סע ריא טָאה רעטעֿפ רעד זַא ,ריא

 ,עדנעגעל-ןדיי ,ושָאטַאּפָא .י) ?טלעגטצעל,

 תוכרב עבשה רחאש ;(121 ,1951 ,קרָאי-ינ

 'רה ונבל וצ שודקה ידוהיה ןתנ ףכית

 וימח תיבל ףכית עסיל ה"הלז ל'ירשא

 לירשא 'רה רמא הדירפה תעשבו .גרעבמעלל

 ןתת טלענטצעל הזיא שודקה ויבאל ל"ז

 רצוא ,שטיואקשאמ יבצ) ?יתיבל יל

 ;(בּכ ,ז קלח ,ג"ישת ,םילשורי ,םירופיסה

 ץיוועינרעקס ןיא ךעלטנגייא זיא השמ 'ר

 רע זיא ָאד .ןעװעג טינ ןיוש שמש ןייק

 -עג ."רוטירעמעא ףיוא ןעוועג ךעלטנגייא

 טימ םידיסח ןגרָאזרַאֿפ ןוֿפ רע טָאה טבעל

 ןטלעגטצעל עשמידיסח ןוֿפ ןוא הינסכא

 -לת ,ץױועינרעקס רפס  ,ינוקדצ הירא)

 םעד טגנערב ןדס בד .(93 ,1955 .,ֿביֿבא

 ךאלמ ַא :טרָאװכירּפש ןטנַאקַאבמוא ןיטולחל

 ,"םימגתּפ יתּכרי;) טלעגטצעל ןייק טינ טמענ

 'לג ,ו"כ ךרכ ,1954--ו"טשת ,ריעצה לעופה

 ןגעוו ,תירחאל הדירפ ןיב ,ב"כ ,135 4

 :ןָא טזַײװ ביוט היעשי .(טלעגטצעל ןוא -צעל

 .ךיז ןענעגעזעג טסיײה "הזוזמ יד ןשוק;

 טזָאל עמ סָאװ ,הנּתמ יד זיא *טלענטצעל,

 ,1938 ילוי ,עלַא רַאֿפ שידִיי) רעביא ַײברעד

 ןעז ללכב טרָאװ ןגעוו .(ב/160 ,5 'מונ

 ,רעטעלב עשירַארעטיל ,יקצולירּפ חנ :ךיוא

 ,18 8 ,584--583 ,30 'מונ ,1928 ,עשרַאװ

 ,ב/487 ,גנובעג ,479 ,ווָאקשטוטס 2

 -טנַארב ןוֿפ ךַײרנַײװ טריטיצ "ץעל, טרָאװ ןרַאֿפ 1

 .מ ר"ד ."ץעל וצ טכמיג הדועס ןייא, :לגיפש

 רעגעלרַאֿפ רעד זַא ,ןזיװעגנָא רימ טָאה רעװָאסָאק

 ןיא טבַײרש שטירזעמ ןוֿפ "רגערט םירפס בקעיג

 -יג תורימז איד ןוזמה תכרב םוצ המדקה רעד



 טלעגרעל

 טָאה רע סָאװ ,שטיײט ןיא 'נוא ירבע ןיא טקורד

 רע טדנעװ ,(1600) ס"ש ,לזַאב ןיא טקורדעגּפָא
 ךייא ךיא בָאה םורד :"רבייװ המורפא יד וצ ךיז
 ןעמונ ןוא ,ץעל וצ ןקורד ןישנעב שטײט שאד
 ןנירד ןוט תבש הלא טיכעמ ריא זא ,ץרעש וצ
 ןגעזעגסעאז {אז ןג- סלירב ןיא רעדַײנשנײטש) ןאייל

(84 ,1889 ,14 6 4::0266 

 ןיא טשרע .דײשּפָא סָאד טנימ ןלַאֿפ עדייב ןיא
 ,ןציל ַא ןגעװ (1661) א"כת רָאי ןוֿפ הבושּת א
 טימ סַאּפש ןבירטעג טשרמולּכ ןבָאה לָאז סָאװ
 ."טלעגצעלא סָאד סױרַא ןיוש ןעמ טעז ,ןישודק
 ומע ונסכאתנ םינצל ינש : ליב סָאד ןזיא טָא

 ויריבח ונתנ םשמ םתדירפבו ינקעס ךורב תיבב
 ל"נה תתרשמל ץעל ץפ יצח וניהד ןבל יא לכ
 לש ףויז תעבט לטנו תועמ ודיב היה אל אוהו

 רמאו ןחלשה לע הל וקרוו ןשעמ = | סעמ

 ,ינשה טוח) ץעל ןיײיד רֿפ זאד םענ :ןושלה הזב

 ןיב ץעל ןוֿפ ןעמונעג טָאה טַײצ ליֿפיװ .('נ ןמיס
 טעװ ןעמ ןעװ ,ןסיװ טשרע ןעמ טעװ ,טלעגצעל
 זיא לַײװרעד .תורוקמ ךָאנ ןבַײלקנָא ןוא ןכוזֿפױא
 יד ןוֿפ זיא "טלעגצעל, זַא ,רָאלק ךַאז ןײיא

 אקװד סָאװ ,"רעטלעג, יד ןשיװצ ללּכה ןמ םיאצוי
 ןושל ןטדערעג ןיא ןבילבעג זיא טרָאװ עצנַאג סָאד
 תעשב .,ןרָאװעג ןסעגרַאֿפ זיא רוציק רעד ןוא
 החדנ ַא ןרָאװעג טרָאװ עלוֿפ סָאד ןיא ֿבור םַײב
 רועיש א ןָא ןוֿפ ןעז וצ זיא סע יװ ,רוציק ןרַאֿפ
 .אֿפוג עידוטש רעד ןיא רעטרעװ
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 ַא ןענרעלסױא רַאֿפ רכׂש ,טלעגרעל

 יד עטקירד הכדיי בושח סאד :הכאלמ

 -יימ ןאפ טלעגרהעל סאד םהאנ ,וצ ןעגיוא

 גאט ןעצנאג ןעד ראוו דנוא ,רעטאפ םענ

 "ךאנעה 'ר, לעכייא קיציא) עזיוה וצ טכינ

 ןזעידיי ןופ עטכישעג רעד רַאפ וװיכרַא :ןיא

 ;(122 1 ,ץ"רת ,ענליוו ,עמַארד ןוא רעטַאעט

 תא רעמייהטרעוו ףסוי 'ה דסי 1840 תנשב

 רשא תרכזנה ןהכאלמ ילעב תבוטל} הרבחה

 םיינע םירענ ןדעב) ןמ םלשל התילכת

 -רהעל) דומלה רכש תא הכאלמב םישועה

 תוסכו שובל דומלה ןמזב םהל תתל ,(דלענ

 םתאצב דומלה ןמז תולכ תעב םהל עישוהלו

 -עג) עיר רותב וצרי רשאב דובעל ישפחל

 ןיו ,ה"כרת 'ה תנשל םירּוּכב) (ןעללעז

 א/266 .,שאוהייקַאװיּפס .(128 ,| ,ד"כרת

 ,238 ,ץלוש ;:טלעגרעל ,דומיל-רכׂש
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 ;ב/281 ,יװַאקרַאה .דומיל רכׂש ,: טלעגנרעל

 -נרעל -- טלעג-יבר א/255 ,גרעבנייטש

 1 , .טלעג

 טלעגשעל -- 145 --

 -רעל+- סָאװ ענעגייא סָאד ,:טלעגנרעל

 סָאװ ,טלעגנרעל טימ הׂשעמ ַא ןגעוו .טלעג

 -לעב ַא טימ ןרָאװעג הוושומ זיא רעטָאֿפ ַא

 הדוהי :ןעז .ןוז ןַײז רַאֿפ ןלָאצ וצ הכאלמ

 ,עשרַאװ ,תוכאלמ-ילעב ןוא תוכאלמ ,טעזלע

 ,יװַאקרַאה :ַײב ןשטַײט עדייב .23 ,פ"רת

 .ב1

3261 

 ,:טלעג-הסנרּפ ןעז ,טלעגרערעל
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 רַאֿפ יג -תבש םעד טלַאהעג ,טלעגשעל

 טנָאמרעד סקנּפ ןיא .טכיל יד ןשעלסיױא

 לרעל :"רעשעלסיוא טכיל, רוציקב ךיוא

 סקנפפ דלעגשעל הנש 'ב תבייחתה

 תבט ,א/5 ,17 עיצקעלָאק - ןיוועל ,ץינזערד

 ;ר"ית זומת .א/11 עבלעז סָאד :(ר"ת

 ךיז טניֿפעג עיציזָאּפ יד .א"רת זומת ,א/3

 רובע דלעג שעל, .לָאמ ךס ַא סקנּפ ןיא

 ,א/54) "גירהאי 1/4 דלענ שעל, ,"כ"הי

 שעל סעגירהעי 1/4 לרעל;ק ;(ה"רת ירשת

 רהאי 1/4, ;ה"רת ינש רדא ,א/58) "דלעג

 "דלעג שעל רוּפּכ םויא ,"דלעג שעל

 'מונ) ווָאקשטוטס :בגא ,(ב"כרת .,ב/154)

 -שעל טלעטשעג תועטב טָאה (1/148/ 9

 םעד טימ טָאה'ס ,ןבָאג-הנותח ןשיוװצ טלעג

 :ךיוא ןעז .ןָאט וצ סָאװ טשינרָאג ןיטולחל

 .טלעגטסעג

 -יז טימ ןריצלָאטש ןגעמ "רעגַאז ימכח, יד

 .יוגתבש םעד יּפלּכ ("ליוװדוג;) םולשיּכרד רע

 ,לטעטש ןַײז ןוֿפ טקַאֿפ ַאזַא טלייצרעד סקַאז .ש .א

 -רסומ ןשיטע ףיט םעד בילוצ ,טרעװ זיא סָאװ

 ֿברעו טַאהעג טָאה הרֿבח עדעי : םוסרּפ ;לּכׂשה

 עלַא ןבָאה סע ּוװ ,הרעק ענעַײלב א ןרוּפּכ-םוי

 ,ענרעבליז ןוא ענרעּפוק ,תועבטמ ןעגנולקעג עלַײװ

 ,ןֿפרָאװעגנַײרַא טָאה רענװַאדהחנמ רעדעי סָאװ

 הרעק ַא ןענַאטשעג ךיוא זיא תורעק עלַא ןשיװצ

 -נוא ,רעשעלטכיל םעד רַאֿפ ,יוגתבש םעד רַאֿפ

 .אֿפוג יוג-תבש םעד ןוֿפ ,םיא ןוֿפ החגשה רעד רעט

 -יטסניא עשידִיי ןימ א ןעװעג זיא יוג-תבש רעד

 ןעװעג זיא ןוא ןבעל ןשידִיי ןוֿפ לייט ַא ,ןָאיצוט

 יי צלַא יװ ױזַא טלעג שידיי=- וצ טקיטכערַאב

 ,(191 ,1927 ,קרָאיײוינ ,ןעטלעװ ע'בורח) םינינע עשיד
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 טלעגלָאמ

 רַאֿפ רענלימ םעד גנולָאצַאב ,טלעגלָאמ

 הנשל ֿבױחמ ןנעז םיֿבוגה :האוֿבּת ןלָאמ

 ןגרָאזיב דנוא חסּפל ןטיח ןֿפױק וצ ל"עבה

 וצרעד שאוו תואצוה ראש לכו זיוה קאב זד

 רהעמ טינ ב"ב ןייק ףרעד תואצוהו ,טרעהיג

 להעמ שאד שאו שילא ןדרעװ טנכעריג

 -עלב ,רעֿפּפוק .א) טלעג להאמ דנוא טסָאק

 ,123 ,א ,1957 ,עשרַאװ ,עטכישעג רַאֿפ רעט

 ןיא ;8 ףיעס ,ה"מקּת ,טרהוֿפגנַאל תונקּת

 -וגער הליהק יד טָאה ןלַאֿפ ךס: ַא

 יד ןוֿפ ןבעל ןשימָאנָאקע םעד טריל

 ןטכַארבעג םעד ץוחַא .ןדַיי רענעשזורּפ

 םעד טקידײטרַאֿפ הליהק יד ּוװ ,ליּפשַײב

 -ַאב ןליו עכלעוו ,רענלימ יד ןגעק םלוע

 ַא ךָאנ רימ ןבָאה ,טלענלָאמ רַאֿפ ןסַײר

 םעד ןיא .ןשיטסירעטקַארַאכ ַא רעייז לַאֿפ

 הליהק יד ךיז טָאה (1851) א"ירת רָאי

 לדנַאה-האוֿבּת םעד ןרילוגער וצ ןעמונרַאֿפ

 ענעשזורפ ,ענעזעזורפ טָאטש רעד ןופ סקנפ)

 .ב/700 ,ווָאקשטוטס .,(32--זט ,ץ"רת

 ן3391

 םינָאניס רעשירעמשטַײד ַא ,טלעגטַאנָאמ

 ךיז טָאה דנַײרֿפ ןַײמ :טלעג-שדוח+ רַאֿפ

 רע סָאד ,טדעררַאֿפ רימ רַאֿפ לָאמנייא

 רעטענ ןוֿפ ךעלטַאנָאמ רע סָאװ ,טלעג סָאד

 -רַאֿפ (רערעל) תּודמּולמ ריֿפ סע ,עמהענ

 6 טלענטַאנָאמ רע טמענ ריֿפָאװ) טדנעוו

 ,עקָארק ,ןועמוש תועסמ ,ןַאמרעב ןועמש)

9, 129). 
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 ןייטש ןגעמ רַאֿפ לָאצּפָא רעד ,טלעגקרַאמ

 טָא :קרַאמ ןשיטָאטש ןֿפױא הרוחס טימ

 ןעועג ֿבשימ טלמונַא ריד ךיז ייז ןבָאה

 ,רעױּפ רעדעי :הריזג ןימ ַאזַא טכַאמעג ןוא

 ףרַאד ,קרַאמ ןֿפױא טָאטש ןיא טמוק סָאװ

 ...טרָא םעד רַאֿפ סעקיּפָאק ףניֿפ ןלָאצ

 -טולב ַא ,רענסַאלג רעד עפעש.| רע טָאה

 :ארֿבס עַײנ ַא ןָאטעגֿפױא ריד {"רעּפַאצ

 םיא ןסייוו םידש ,טלעגעהוד+- ,טלעגקרַאמ

 רעטַײװ ,טֿפעשעג ַא רעטַײװ ,טלעג רעסָאװ

=- 146 -- 

 ֹמ

 טלעג-הליגמ

 יִד) ןּפַאצ וצ טלעג שלהק+-וװ ,לטרע ןַא

 .(29--36 ,1898 ,רעדירב רעיפ ןופ השעמ
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 -נַאב ַא רַאֿפ ףערטַאב רעד ,טלעגנישַאמ

 :ןַאבנַײא רעד טימ ךרדה-תואצוה ,טעליב

 יד הֿבוט-לעב  ַאזַא זיא סָאד ,ךַײא גָאז ךיא

 טימ ךיא רָאֿפ רעטציא טָא ;סױא טלעװ

 ַא רימ טעװ סע ,עװקסָאמ ןיא ןוז ןַײמ

 ןוא ,טסָאק טינ טלעגנישַאמ עקיּפָאק

 .ע) לעטש ַא ןוז ןַײמ רע טיג ןטרָאד

 ,ענליו ,...הבֹוט לעב רעד  ,ןײטשָאלב

 ןרָאֿפרעבירַא וטסזומ וצרעד ;(0 ,| ,5

 טלעגנישַאמ ןייק השקשינ ,עװקסָאמ ןיא

 -ַײז ןרָאטקודנָאק יד ,ןטסָאק טינ ריד טעװ

 ןַא ןיא ןטלַאהַאב ךיד ןלעו ייז ,ענַײמ ןענ

 ןעניֿפעג טינ ךיד טעװ לווַײט ןייק ּוװ ,טרָא

 .(62 ,ןטרָאד)
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 ןֿפױה עשיייבר עקינייא ןיא ,טלעג"תודיגמ

 טלָאװ :טלעג תודמעמ+- סָאװ עבלעז סָאד

 ןיא םיקידצ יד ןבעגעג י"שה טינ זדנוא

 ןעװעג רעגרע ךס ַא ךָאנ טלָאװ ,ןלױּפ

 ערעייז ןקיש ייז זַא ,הװצמ יד ןעוט יײז

 טלעג-תודינמ רעיײז ריעל ריעמ םיאבג

 ךיוא ייז ןסייה ,ןעמענפָא טלעג-יבר+- רעדָא

 -לאוין) ןַײז ףסאמ טלעג-לארׂשי-ץרא+- סָאד

 ,ירעגניז איד עלחר ,ןשטיװָאקלַאֿפ שירעב

 .(15 ,ח"כרת ,רימָאטישז
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 -לעב ַא טיג עמ סָאװ טלעג ,טלעג"הלינמ

 יד ןענעײל ןרַאֿפ לוש ןיא רעדָא ארוק

 ענַײז סעקדַאלקסַאר עלַא יד ףיױא :הליגמ

 -הליגמ םירוּפ טנַײה ...ןֿפױל ךעלעבור

 ,רעדיל ,רעזנוצ םוקילא) לקשה-תיצחמ ,טלעג

 ןליו םיֿבצק יד ;(191 ,1928) ,קרָאי-וינ

 ייז ַײב לָאז רע ,םעד רַאֿפ ןבעג םיא

 בלַאה ץוח ,שדוח ַא לבור ַא ,ןענעייל

 רוּפּכ-"םוי ֿברע הרעק ַא ןוא םלעג-הליגמ

 רַאפ רעשידּוי רעד ,ןסעקצַאש ןרהא-השמן)

 -עג זיא סע יו ;(164 ,1881 ,עשרַאװ ,חסּפ



 טלעגדיומ

 םוצ טקישעג ןוח רעד טָאה ,םירוּפ ןעמוק

 רעהעג טלעג-הליגמ סָאד זַא ,ה"הלז ןיבר

 -הליגמ סָאד :יבר רעד טרעֿפטנע :;םיא וצ

 זיא ױזַא ןעמענ לסינ:המלש טעװ טלעג

 ךורב) ...ןרָאװעג זגורב רעמ ךָאנ ןזח רעד

 ברה ןופ ...תואלפנ ירופס רפס ,רענטַאר

 -ישז ,...קינדעליומ ...בוד לארשי ןרמ

 ;({עיצַאניגַאפ עלעפָאט} 16 ,1901 ,רימָאט

 הליגמ יד טרעהעג ןבָאה עלַא ייז אלימ

 ױזַא טלעג-הליגמ טסָאקעג ייז טָאה ,ןענעייל

 ןזח ַא ןשטנּוװעג ךיז טלָאװ סע סָאװ ,ליֿפ

 -הליגמ בלַאה ןבָאה לוש רעסיורג ַא ןוֿפ

 רעײנ רעד :ןיא "?טלעג-הליגמ;) טלעג

 ,ב"ערת רהָאי םעד ףיֹוא רַאדנעלַאק טלעו

 ךיוא ;30 ,{1911} ,בושטידרב ,'גרָאי רעטפ

 ןוֿפ טֿפלעה ןייא ;(רעכעה תורוש עכעלטע

 יד ,שמש םעד טרעהעג טלעג-הליגמ םעד

 ןופ ןאישוטיטסנָאק) לוש רעד ...עטייווצ

 -עג ,הרות דומלתו קדצ ישנא הרבח איד

 -וינ} 1909 ןיט8 םעד רעבמעווָאנ טעדנירג

 ןיא ;(159 ,18 'טרַא ,41 ,:11915 ,ןקרָאי

 תסנכ, תסנכה תיב טכירַאב ןלעיצנַאניֿפ םעד

 -א"פרת ןראי יד ןופ ןובשחו-ןיד ,"לארשי

 ערעדנַא ןשיווצ טרעוו ,11931} ,לסירב ,אייצרת

 -נָא רָאי ןעצ רַאֿפ לוש רעד ןוֿפ תוסנכה

 טלעג-הלינמ רַאֿפ קנַארֿפ 735 ךיוא ןבעגעג

 יד ןענעייל ףרַאד ןעמ ;לקשה תיצחמ ןוא

 טרעהעג טָאה טלעג-הליגמ סָאד ...הליגמ

 -ַאב רעיײז ךעבענ סע טָאה רע :;םיא וצ

 -ַאט ךיז ןבָאה םיתב-ילעב ...ןבָאה טֿפרַאד

 טלָאװעג ןיוש ןבָאה ייז ...ןקָארשרעד עק

 ןייג לָאז טלעג-הליגמ סָאד זַא :ןבעגכָאנ

 השמ לָאז ןענעײל רָאנ ,ארוק-לעב םוצ

 -למַאז ,ץטשלעֿפ ,דלעפ לארׂשי ר"ב ףסוי)

 -קַאויּפס .(400--299 ,1937 ,קרָאיײוינ ,ךוב

 .ב/140 ,שאוהי
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 -בוטש םעד גנוקיטיגרַאֿפ ַא ,טלעגדיומ

 ןיא ןליפש ןתעשב ןענידַאב רַאֿפ לדיימ

 -עגּפָארַא ןעמ טָאה ןָאק ןדעי ןוֿפ : ןטרָאק

 ,םכילע-םולש) טלעגדיומ לָאמ עלַא ןעמונ

 ףמַאק רעד ,דניקֿביר קחצי :ןעז ;ןטרָאנק

 טלעג-ןמוזמ - 147 -=

 ,וישת ,קרָאי-וינ ,ןדִיי ַײב ןליפשטרַאזַא ןגעק

 .(126 ןוא 8
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 ןֿפױקוצנַײא ףױא לָאצּפָא ןַא ,טלעגרידנומ

 טרפל| 'ל ו"קת וילסכ 'ח :ןעמרָאֿפינא

 'מ םקלח טמוק טנבשחג דחי םהמע ןוטק

 םקלח טלעג רודנמ 4 288 ןתמחמ|

 ;356 'מונ ,594 ,ןײטשכַאװ .ב) 4. 4

 רודנומ :ָאד) 607 ,604 ,600 ,597 :ךיוא

 ההז האמ םגוע :םּתס ךיוא לָאמַא .(דלעג

 (הזסמוט+) "רודנמה ליבשב ה"רי סכודהל
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 ,שאוהי-קַאוװיפס .טלעג קילײה ,טלעג"חבזמ

 .ב/296 ,יװַאקרַאה ;ב(8

711 

 -לסילש6- טימ ךה ונייה ,טלעג"הזוזמ

 יד ןיא ךָאנ ןעניוװ ייז ןוֿפ עקינייא :טלעג

 ןבָאה ייז יו ,"סבעווניּפש ןוֿפ ךעלדַײב;

 רעדיו ערעדנַא ;ןעמייה ערעייז ןֿפורעגנָא

 ןגירק ָאי ןענעק ייז זַא ,טגָאלקַאב ךיז ןבָאה

 ױזַא ןגירק טינ ןענעק ייז רעבָא ,ןעגנוניווו

 יז ןוֿפ טגנַאלרַאֿפ ןעמ ליֿפױו טלעג ליֿפ

 טלעגלסילש+  טָאטשנַא ;ןעגנוניוו רַאֿפ

 ןלארׂשי-תנידמ ןיא ָאד ןסָאד) ןעמ טֿפור

 ַײמ ,סטרעוורָאפ ,ךילַאק ֿבקעי) טלעג-הזוזמ

3 1955, 2). 

 ן3481

 ,(םינמוזמ ;ןמוזמ :םּתס ךיוא) טלעג"ןמוזמ

 שידַיי ןיא ןַײרַא זיא טרָאװ סָאד ןעוו יונעג

 רָאי טרעדנוה ריֿפ םוצ לעלַארַאּפ ַא יװ

 וצ רעווש זיא ,טלעגרַאב+- םינָאניס ןטלַא

 רעטסעירֿפ רעד זיא לַײװרעד .ןעמיטשַאב

 ששריפ םע ילשמ רפס סניֿפעל לדנעמ רוקמ

 רימ ּוװ ,ד"עקת ,לָאּפָאנרַאט ,א"לב הקתעהו

 ןיר ןופ רעסעב זיא ירּפ ןַײמ :ןעניֿפעג

 ןמוזמ ןופ רובשעח זיא הסנכה ןַײמ ,דלָאג

 זיא ןלדנַאה וצ ןַײא המכח ;(טי ,ח) טלעג

 ןגנַאלרעד וצ לכׂש ,דלָאג םיִג ןופ רעסעב

 ;(וט הט) טלעג ןמוזמ ןופ רבושעח זיא
 טגנערב ,הרֿבע רעסיורג רעד ץוחַא רָאנ
 םורָאװ ,תורּכיש וצ תוכאלמ-לעב יד סע

 ,טלעג ןמוזמ הכאלמ רכׂש טנידרַאֿפ רע זַא



 טלעג-ןמוזמ

 ףיוא בַיװ םעד ןגָארט םייהַא טרָאֿפ רע זומ

 רע טקנירטרַאֿפ רעבָא רֹּתַי םעד ,הסנרּפ

 -לאוי) טַײל-הרֿבח ענַײז טימ קנעש ןיא ףֹּכיּת

 ,ירעגניז איד עלחר ,שטיװָאקלַאֿפ שירעב

 רע טייטש עשז סָאװ ;(87 ,ח"כרת ,רימָאטיז

 םיא טלוד ןוא רבחמ רעשירַאנ רעד ךָאנ

 טלעג ךָאנ לו ןוא קעדָאּפס ַא טסיזמוא

 רע ,שטַײטס ...?הרוחס רעסיז רעד רַאֿפ

 -ופ טלעג ןמוזמ טגיילעגסיוא ךעבענ טָאה

 טָאה רע ...קורד רעד ףיא ןטצעל םענ

 -נַאק רענעי רַאֿפ טלעג ןמוזמ טגיילעגסיוא

 -נַאק רעד ףיוא גנוזַײװנָא ןַא טָאה ןוא רָאט

 ם'ניפ רבחמ) ילאוקחצה ןיצק ילע) רָאט

 -יטרַאק ,קינוּב לּכ רעד ,(לעגנוי ןעשיליופ

 ,רימָאטישז ,ןיּבעל ןישעדּוי ם'ניפ סענ

 ןיש זיא ֿבוט-םוי רעביל רעד ;(52 ,ו"לרת

 ןמוזמ רַאֿפ יצ -- דַיי רעדעי ,ןעמוקעג

 טצעזרַאֿפ ןוּכשמ ַא יצ ,טגרָאבעג יצ ,טלעג

 סָאד ןוא עטסנעש סָאד טֿפױקעג טָאה--

 רַאֿפ ןוא ךיז רַאֿפ ֿבוט-םוי דוֿבכל עטסעב

 רעמָאט ןוא ,ךעלרעדניק יד טימ בַײװ םעד

 ךיוא ןעמ לָאז ,טסַאג וצ חרוא ןייא טמוק

 םולש .,רָאטקעּפס .מ) ןרעװ טמעשרַאֿפ טשינ

 --אנרת עשרַאװ ,עקרעמערק איד עקשיווייפ

 עמ -- טלעוּפעג ,רוציקה ;(20--19 ,0

 סָאװ .שינערָאװַאב ַא ןבעג ןיוש זדנוא טעװ

 ַא -- !?ךעלטיוק ?שינערָאװַאב ַא רַאֿפ

 ןייא ? ךעלעסקעוו .רעש-הּכוס ַא זיא לטיווק

 ןמוזמ ?ןעד סָאװ .ריּפַאּפ-לסקעװ הריֿבע

 טגעלֿפ םולשה-הילע עבַאב ןַײמ יװ ,טלעג

 לקיטש ַא זיא סקיכלימ עטסעב סָאד; :ןגָאז

 ,טלעג ןמוזמ ןעמ טגירק עשז ּוװ .?שײלֿפ

 ןטַײצ עקיטנַײה זיא טלעג ןמוזמ ןייק זַא

 ףניפ; ,םכילע-םולש) םענייק ַײב ָאטשינ

 תורצ ַא רַאֿפ סָאװ ;('טנזיוט קיצעביז ןוא

 -טנַאה עשידִיי ערעזדנוא ךעבענ ןבָאה סע

 ,םעד רעביא רעלדנעה עניילק ןוא רעקרעוו

 ןמוזמ עקיטיונ סָאד סא טלעֿפ יז סָאװ

 -עג ןיא ךיז ןרעק וצ סָאװ טימ ,טלעג

 ,גרוברעטעּפ ...טידערק-ןיילק רעד) טֿפעש

 םעד ןעגנודרַאֿפ ריא טָאה רע ;(8 ,6

 ןוא רָאי קיצנַאװצ ןוא ריֿפ ףיוא ףיוה

 טלעג-ןמוזמ -- 148 --

 טלָאצעגפָא םיא טָאה יז סָאװ רַאֿפרעד

 ןבעגעגפָא ריא סע רע טָאה ,טלעג ןמוזמ

 ,תונורכז עניימ ,קיטָאק לאקזחי) קיליב רעייז

 "דסח תלימג; ןיא ;(84 ,וו ,ד"ערת ,עשרַאװ

 זיב לבור ַא ןוֿפ טלעג ןמוזמ ןעִילעג טרעוו

 -ַאב יד וליֿפַא ךיז ןקיטיונ ןירעד .ןצֿפוֿפ

 ףיױא טרעוו ןעילעג .רעדניק עשיטַאבעל

 -נַא רעדָא רעדיילק ,רעכיב ןוֿפ ןוּכשמ ַא

 רימ ןבָאה טַײל-הֿבישי יד .ןכַאזטרעװ ערעד

 -קע "דסח תלימג; רעד טניז זַא ,טגָאזעג

 ,ןֿפָארטעג טינ לָאמנײק טעמּכ טָאה טריטסיס

 .א) ֿבוח ַא ןבעגּפָא טינ לָאז רוחב ַא זַא

 ,1917 ,קרָאי-וינ} ,תומשנ עשידוי ,ןיווטיל

 ןגעקטנַא ;(7--6 ,(ןישזָאלָאװ) אטיל ,3 'ב

 ֿברע זיא'ס לַײװ / ;ןָא רענלימ רעד טמוק

 טימ ךיז רע טָאה / ,טלעװו רעד ףיוא תבש

 ןמוזמ טלָאצַאב ןוא / ןָאטעג גנוד ַא רָאנ םיא

 ,רעדיל ענעּבילקעג .קינלָאר ףסוי טלעג

 ןעוװעג ןיב ךיא ;(168 ,|1948 ,קרָאייוינו

 טעוו סָאװ ןגעוו ןרעה וצ רָאג זיב קירעגיינ

 וצ טכַאנ רוּפּכ םוי ןדייר ֿבר רעגנוי ַאזַא

 ןטקַאּפעג לוֿפ ַאזַא וצ ,הדע רעסיורג ַאזַא

 טָאה רע יװ ךַײלג רעבָא ...שרדמה-תיב

 -רעד ףֹּכיּת ךיא בָאה ...ןדייר ןביױהעגנָא

 רע ,השרד ןַײז טימ טליצ רע ןיהּוװ ,טליפ

 -קעלָאק; ַא וצ ,גנולמַאז-טלעג ַא וצ טליצ

 טינ גנולמַאז-טלעג ַא ,ךיז טײטשרַאֿפ ."ןָאש

 סָאװ ,ךעלטיווק ךרוד רָאנ ,טלעג ןמוזמ ןיא

 סנדעי ףיוא טגיילעגסיוא ןגעלעג ןענַײז

 ,23 'טקָא ,גָאט רעד ,קיווייל .ה) ץַאלּפ-ץיז

 ןעמ טָאה קָאטסילַאיב ץנַאג ןיא ;(4{ ,4

 םעד ןוֿפ ?סקיֿפ-עיידיא; רעד ןוֿפ טסּוװעג

 ןטלעז טינ ןוא רָאטקָאד - סקלָאֿפ ןטבילַאב

 ןוא ןעמערָא ןוֿפ ןשטנעמ עקנַארק ןגעלֿפ

 "ןוװַאקישט; םעד ןבעג ...סַאלק ןלעטימ

 ַא יצ ארמג ַא ,רֿפס ןטלַא ןַא רָאטקָאד

 יײז וצ רעבירַא זיא סָאװ ,שמוח:שטַײט

 טגעלֿפ שטיוװָאנַאזַאח .תורוד-רוד ןוֿפ השוריב

 ןמוזמ יװ טֿפַאשביל רעמ טימ ןעמעננָא סע

 ףסוי .רד  ,יקסווָאניטנעמעלק דוד) טלעג

 :ךיוא ,51 ,1956 ,קרָאי-וינ ,שטיווָאנַאזַאח

 גנוריצ ןוֿפ רעסעב זיא טלעג ןמוזמ ;(8



 טלעג-תומשנ-ריּכזמ

 ,רערהעל - נָאגרַאשז ,קינבורט לעדייז - הנוי)

 ;(29 ,1886 ,עשרַאו ,ךוברהעל סעשיטקַארפ

 טלעג ןמוזמ יװ אּפצוח רעמ טָאה רע

 עטסעב יד :;(2 ,אּפצוח ,104 ,ןייטשנרעב)

 טלעג ןמוזמ זיא טלעװ רעד ןיא הרוחס

 זיא םינּפ-תוזע ןַא ;(6 ,הרוחס ,186 ,ןטרָאד)

 ,190 ,ןטרָאד) טלעג ןמוזמ יװ רעסעב

 .(1 ,םינּפ-תוזע
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 זיא ןטסקעט יד ןוֿפ ,טלעג"תומשניריכזמ

 ענעגייא סָאד טניימ סָאד יצ רָאלק טשינ

 ענעדִַיי עדעי :טלעג-תומשנ-תרכזה+- סָאװ

 ךיז וצ דלַאב לָאז / ןייטש טוט ָאד סָאװ

 ,לפינק םעד ןענעוװװאוברעד / ,ןייג םייהַא

 -ַאמ יד ןבעגקעװַא ןוא / טָאה ענייא לֿפיװ

 רערעדעי ַײב / ;טָאג ךיוא טסייה ױזַא ,ןענ

 סָאװ / ,ןעניֿפעג טרעדנוה רָאּפ ַא ךיז טעװ

 ןוֿפ / ,ןעניפש ןוא ןעיינ ןוֿפ טלמַאזעג טָאה

 ריכזמ ןוֿפ / ,ןטֿפעה ןוֿפ ןוא ןקירטש ןקָאז

 ןוֿפ / ,ןטֿפעשעג ערעדנַא ןוֿפ ,טלעג-תומש

 ַײב תוֿבינג ןוֿפ / ,ןכַאמ טכיל-תומשנ ענייר

 ם"וימ) ןכַאז ערעדנַא ךָאנ ןוא ןַאמ םעד

 -גיועל גיוודול ?ןַאמלהָאװ ריאמ-לארׂשיו

 ,ענליוו ,ךַאלּפינק עשרעּבַײװ איד ,{?ןָאז

 ,תוּכוס-ֿברע רַאֿפ גָאט ַא ,1927 ;(37/ ,3

 סַאג ענשטינַארג ןוֿפ ןַײרַא ךימ ךיא יירד

 ,עסיורג ַא ...!ךיא עז ,עקסווָאבישזג ןיא

 טקערטשעגסיוא טלַאה ...ענעדִיי עטיירב

 ץנימ ןטרָאנשעגנָא ןטימ טנַאה עטכער יד

 טעג רעוו ,םלוע; :לוק ןֿפױא טַײרש ןוא

 שידִיי ,יקצולירּפ חנ) *? טלעג-המשנ-ריכזמ

 .(44 ,(12) 2 ,1939 ,ענליוװ ,עלַא רַאֿפ

 רעד ןעװעג ,ריפ טכוד ,זיא רעניוװ ָאעל

 -רבחמ רעד ןגעװ טקרעמַאב טָאה סָאװ ,רעטשרע

 ןַאמלהָאװ זַא ,ךאלפינק עשרעבַײװ איז ןוֿפ טֿפַאש
 106 {18- יעידעמָאק סנָאזניװעל טנחקלעגוצ טָאה

 9 ,קרָאי - וינ ,/סזע} ס} 12

 רעד ןוֿפ ןָאקיסקעל ןיא ןעזײר ןמלז 7

 טגנערב (1914 עבַאגסיוא) רוטַארעטיל רעשידוי

 .רבחמ םעד יװ  ןענָאזניװעל רָאנ (362 -361)

 ןוֿפ .עבַאגסױא רעטײװצ רעד ןיא טשרע

 ןוֿפ הלַאש יד ןעזיר טזָאל (895- 894 ,1) 6

 שידַי ןיא יקצולירּפ יוקיּת ַא טימ טֿפַאשרבחמ

 ןבלעז םעד הרעה ַא ןיא טרָאד טגנערב עלַא רַאֿפ

 םרח לטיט ןרעטנוא עבַאגסיוא רעד ןוֿפ טַאטיצ

 אַלבְײ ; ױזַא ךיז טנעײל סָאװ ,ושרג וניברד

 1116ז616

 טלעג-לקשה-תיצחמ -- 149 --

 טָאה סָאװ ,ןענוֿפג טרעדניה רֶעָאֹּפַא ךיז טעװ רעדעי
 ןיקאז ןוֿפ ,ןיניּפש ןיא ןעײנ ןוֿפ טלימַאזיג
 המשנ ריכזמ ןוֿפ ןעטכער רַאֿפ שעװ ןוֿפ ,ןיזערמ

 -- יצּפאה --  ןוֿפ ,ןיטכעלֿפ סהלח ןופ ,דלעג
 ןיא ןַאמ םַײב תוֿבנג ןיא ןעכַאמ טכעל רוּפכ-םוי
 .ןעכַאז ערעדנא ךָאנ
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 דצמ רעוורַאס םעד רכׂש ,טלעגיֿבוטײלזמ

 ט"מ :הנותח רעד ןוֿפ גָאט ןיא ןתח םעד

 ריפרסהל ןתחה ןתי הנותחה םויב דלעג

 יצח האמ לכמ ןתי הלכה תינודנמ ונייהד

 וליפא רתוי אלו ט"ר תואמ שש דע ט"ר

 הדוהי) תואמ ששמ רתוי 'ינודנה היהי םא

 תנידמד להקה לש סקנפ,,"תונקת רפס; ,קנומ

 -רעב ,הרומל יש :ןיא .1690 נ"ת ,"ןיסעה

 ,(לייט רעשיערבעה ;83 ,נ"רת ,ןיל
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 -עג ַא ןַײז סיֿפמ בָאג ַא ,טלעג"הליחמ

 ,ףיא ןרעה קיטש עדליװ יד :ןטעדווירק

 ...רעטצײרעגֿפױא ןוא רעמוטש רעד ןעוו

 עגושמ ,קידימיואמ ,דליו ַא סױרַא טזָאל

 תונמחר ןיוש םיא ףיוא ןעמ טגעלֿפ .ןייוועג

 ןשָארג עכעלטע ןבעג ,ןעמעננַײא םיא ,ןבָאה

 וצ ןעמענ רעדיװ ךיז ןוא טלענ-הליחמ

 ,ןרָאי עגנוי ענַײמ ןופ ,קַאװָאנ לשרעה) הרוּת

 ,(68 ,1957 ,קרָאי-וינ

 ן3521

 -ָאמ עטמיטשַאב ַא ,טלעגילקשה"תיצחמ

 רימ סָאװ גנולָאצּפָא-סקלָאֿפ ַא רַאֿפ עטענ

 רעדעי ןוֿפרעד רכז ַא טצעי ךָאנ ןכַאמ

 -ליוו ,ינושלב םילמ ,במָאלָאג .נ-,צ) "םירופ

 -עג טרעוװ לָאצּפָא רעד .(א/272 ,1910 ,ענ

 ןענעייל רַאֿפ החנמ וצ תינעּת-רּתסא טכַאמ

 ,סנטַײצרַאֿפ ןוֿפ גהנמ ַא זיא'ס .הליגמ יד

 שעא :לארׂשי-ץרא ףיוא טייג טלעג סָאד זַא

 לוש ןמ ןעו החנמ וצ ןבעג רֿכילטיא לוז

 ןיג טריוהיג בלעז וד לקשה תיצחמ טיג

 ןבלעז ןעד ראיוטש וצ ןבעג רדוא .םילשורי

 ,םיגהנמ) "ןהיצ ןלעװ לארשי ץרא ןיא איד

 -ָאמערק) לירהמ םַײב ;(א/חס ,נ"ש ,גידיניו

 תוא טעמכ) ענעגייא סָאד (ב/וע ,ו"יש ,ענ

 תסנכה תיבל םיכלוהשכ החנמב;, :(תואב

 תאו ...'ירופ תועמו לקשה תיצחמ ןינתונ

 םילועה לא וב עייסל וקיזחה לקשה 'יצחמ



 טלעגסדילגטימ

 ךיא ןעװעג ."םימש םשל יבצה ץראל

 -תיצחמ ַא ןוֿפ ךייה יד .ןעגנוריֿפ ערעדנַא

 ןגעוו .הֿפוקת ןוא דנַאל קילדעו זיא לקשה

 רשא ֿברה טגנערב רעדנעל טול תועבטמ

 ,ב"ישת .ֿביֿבאלת ,םע-עדי ןיא רעקצירּפ

 םעד ןַײז ףיסומ ןעמ ףרַאד וצרעד .12 ט

 ןעמ טגעלֿפ ױזַא; :?ןשָארג-לקשה-תיצחמ,

 -סמואעליבוי) ֿבונַאיּורד .ַא טבַײרש --- ןֿפור

 ,גנַאגרהָאי רעטנהעצ ,דניירפ רעד ,עגַאלַײב

 ,סנשָארג עקיד עטלַא יד -- (4 ,41 'מונ

 ;ּפָאק 1/} רעֿפיצ טימ טייטש סע עכלעוו ףיוא

 -רּתסא ןבעג ןעמ טגעלֿפ סנשָארג עכלעזַא

 -ּורד :ךיוא ןעז) "לקשה-תיצחמ וצ תינעּת

 -יגהנממ, ,טעזלע הדוהי :וצ תוֿפסוה סֿבוני

 ,353 ,ה"פרת .,ֿביֿבא-לת ,תֹומשר ,"לארשי

 ;ו"צד ,תֹומשר ;א/372 ,במָאלָאג .(בכ 'מונ

 -םילקש : ךיוא ןעז ;א/156 ,שטיװָאקרעֿפערעּפ

 .טלעג

 ,ןעמ ףרַאדַאב "ןשָארגילקשה-תיצחמ, םעד
 רעסיורג :ןיא "ןשָארג, טרָאװ םוצ ןבעגוצ ,ֿבגַא
 -רעטסומ) ךארפש רעשידיי רעד ןוֿפ ךוברעטרעװ

 .א/8 ,1954 ,קרָאיוינ ,(ןטַײז
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 דילגטימ ַא ןוֿפ לָאצּפָא ,טלעגסדילגטימ

 רעד עזַײװ דנוא טרא .וװ :הרֿבח ַא ןיא

 יװ ,הרֿבח רעד ןוֿפ טירטסיוא ןוא טירטנַײא

 -רע עריא ןוא טלעגנסדילגמימ יד סיורג

 רעד ןוֿפ סיוא ןטערט רעדילגטימ ;גנובעה

 טינ טָאה דילגטימ רעד סלַאֿפ ...הרֿבח

 ענַײז רָאי ַא ןוֿפ ףױלרַאֿפ ןיא טלָאצעג

 לידגיא הרבח ןופ תונקּת) טלעגסדילגטימ

 -עשטיא ;(|71909 ,עגיר} 69 ,אגיר ןיא "הרות

 ןוא טרָאװ ןיא טָאה ...גרעבנסַײװ ריאמ

 -ןטַארעטיל םעד טֿפמעקַאב רדסכ טֿפירש

 -טימ ןייק ...טָאה רע שטָאכ ....ןיײארַאֿפ

 ןעמָאנ ןַײז זיא ,טלָאצעג שינ טלעגדילג

 ןוֿפ ןכָארטשעגסיוא ןרָאװעג טשינ לָאמנייק

 ,שטיװַאר ךלמ) רעדילגטימ ןוֿפ המישר רעד

 ,16 'ּפעס ,קרָאי-וינ ,רעפמעק רעשידיא

 ,12 'ּפש ,(141 .,יקצולס .(1/44 ,5

 ,719 'מונ
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 רַאֿפ םינָאניס רעשירעמשטַײד ַא ,טלעגעטימ

 טלעגצנימ -- 150' ==

 - עגנַײרַא ךַײלג זיא סע :טלעג -הריד+-

 ןעועג זיא סָאד .טריוו - זיוה רעד ןעגנַאג

 ,ןילַײרֿפ :טגָאז ןוא ...שטנעמ רעטכעלש ַא

 ןױש טלעגעטימ קידלוש רימ טַײז ריא

 ,(ןײטשָאלב רזוע| .ב .ע) ןטַאנָאמ ריֿפ רַאֿפ

 ,ענליוו ,עבעיל עשידָאמטנַײה ןופ חול רעד

 תיבה-לעב רעד טָאה סעלַא ;(09 ,ב"נרת

 סע ןוא טלעגעטימ ענַײז רַאֿפ טֿפױקרַאֿפ

 טָאה סע ליֿפ יװ וצ טלעֿפעג ךָאנ טָאה

 רעקעב ,רעמערק יד ;(70 ,טרָאד) טמוקעג

 יד הֿבצק ןבעגעג ןבָאה עכלעוו ,םיֿבצק ןוא

 -עייז ןבעגעג טינ ןבָאה ,סעילימַאֿפ עמערָא

 ןסייהעג סָאד ייז טָאה ץרַאװש השמ :ער

 -עמערָא יד ןבעגקעװַא טלעגעטימ ענַײז

 רַאפ קעלפ ַא ,ןןײטשָאלב רזוע| ב"ע) טַײל

 .(23 ,ג"נרת ,ענליוו ,טדָאטש איד

 פן

 :ןײטשרַאֿפ וצ זיא טסקעט ןטיול ,טלעגלימ

 ךָאנ טימ ךיא טָא :לימ ַא רַאֿפ עדנערַא

 ןיא רימ ןטעברַא םִַיױג ןוא ןדִיי ןצֿפוֿפ

 טרעװ םענייאניא ןעמעלַא זדנוא ;לימ ַא

 ףלעוװצ זיב ןעצ ןוֿפ ךרע ןַא טלָאצעגסיוא

 ןַײא טגָארט לימ יד ןוא ;גָאט ַא ךעלּברעק

 ּפָארַא רימ ןֿפרַאװ ןוא .ךעלּברעק טרעדנוה

 עקיטַײז ףַא ךעלּברעק קיסַײרד ךָאנ וליֿפַא

 סָאװרַאֿפ זיא ,טלעגלימ ןוא זניצ ,תואצוה

 סקעז יצ לָאמ ףניֿפ ןענידרַאֿפ רענייא ףרַאד

 ?םענייאניא עלַא רימ יװ ,ליֿפ ױזַא לָאמ

 ,ןיקסוועשטידרעב) ןוירג ןב ףסוי הכימ)

 -רצב ,בורק ןעטַײװװ ַא ופ םיבתּכ עשידוי

 .(65 ,שו ,ד"פרת ,ןיל

 ן3561

 עניילק ,(ץנימ :ללכ ךרדב) טלעגצנימ

 ַא ןֿפורעגסױא ןבָאה םינבר יד :תועבטמ

 ןעמוק טשינ ןלעוװ סָאװ ,יד ףיוא םרח

 זיא םרח רעד :;טלעגניילק+ סָאד ןשיט

 טָאה רעדעי :רעקירעביא ןַא ןעוועג רשֿפא

 רע סָאװ ,טלעגצנימ לסיב סָאד טכַארבעג

 ךעלײרֿפ טציא ןבָאה סע ;טגָאמרַאֿפ טָאה

 -וק ןוא ענרעבליז עניילק יד ןעגנולקעג

 רעטעלּב ,קּויסיּפ .מ) תועבטמ ענרעפ

 ,"עיצּולָאװער ןּוא גירקטלעווא ,ווװ ,תונורכז



 טלעגטסימ

 רעד שרעה-חסּפ ;(49 ,רָאי ַא ןָא עשרַאװ

 ,עדליוו ןעייג "?םיררושמ, ענַײז טימ רעטיור

 תנשוש ןעגניז ןוא ףיוה ןיא ץנעט עקיצנוק

 ןֿפרַאװ ייז ןוא ,רעטרעוװ עשַיױג טימ ֿבקעי

 סעברָאט ענעגנַאהעגנָא ןוֿפ הׂשעמ-תעשב

 סָאװ ,םלוע ןשיװצ טלעגצנימ ךיז ףיוא

 .ייז םורַא רעדער עסיורג ןיא ךיז טלקַײק

 -סָאנעוב ,תודיסח תוכלמ ,רעגַאה ךורב)

 ,428 ,קרַאמ .א .(20 ,19 ,ו"טשת .,סערייא

 .טלעגניילק ,טלעגצנימ ,עבטמ ,10מ618
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 ןשידִיי םעד ןקינייר רַאֿפ סמ ,טלעגטפימ

 רטכעוו ןופ תוריכש זאד ףיוא;) : לַאטרַאווק

 איד ןמ זד ,תוריכש זאד |?ףיוא} ןופ 'נוא

 איז ןילאז אד ,ןיכמ זיױא ןייר לאז סג

 םעפו ,ףרוחב תחא םעפ ןבייה ףיוא ןיזאל

 רעד ,תיבה לעב ןכילטיא ןופ ,ץיקב תחא

 'ילודג השש ,טוה בוטש ינגייא ןייא אד

 תונקת ,* יודג 'ג דגנידיג ןיא ןייא ןופ !נוא

 איד ,טייל איד :(357 ,א ,ה"נש ןוֿפ עקָארק

 איד ,הזה םויה דע הקזח ןָא ןנואוו איה אד

 ךס ןייא ןגיל ןא ךיוא םיאמש איד ןילאז

 לוז 'נוא ,ןגימ רפ ריא ךאנ הנשל בוצק

 ,ןביירש ןייא לכיב רדנוזיב ןיא ךיוא שע

 ,ל"נה םינמזל ןילאצ ךיוא שע ןילוז 'נוא

 ןופ ןייז רוטפ איז ןילאז םעד טימ ינוא

 טשימ ,טלעג ךאוו=- דבל םילועו םיסמ

 הרעה ַא ןיא טשטַײטרַאֿפ ןַאבַאלַאב} טלעג

 ןעו 'נוא |,861012002858610 :(353 ')

 ןבײה ףוא תלוגלג ןייא םולשו סח ןמ

 ןגעו הרעה ַא טייג וצרעד| תלוגלג תפסוהו

 םכרוצל םיינעל ךיישה רבד לכו | א 04

 ןוֿפ תונקּת יד ןיא .(353--352 ,טרָאד)

 ןעניֿפעג 1635--ה"צש  רָאי ןוֿפ ןזױּפ

 םידוהי תובוחרה ולבק םינוממה .371 :רימ

 ונייהד ,ו"צש רייא דע ה"צש רייאמ ו"צי

 לכמ הפשא תועמ ןדובכבו ןמצעב ובגיש

 ...אנד תמדק היה רשאכ קינרמאקו תיב לעב

 ןעז :הסק ,תודועּת) ה"צש רייא 'ה הז היה

 תואצוה תועמ,) 7 ןֿפַארגַארַאּפ ,ןטרָאד ךיוא

 .(ו יז ,8 ןוא ("הפשא
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 טלעג-ךרבש-ימ -=- 151 ==

 םינזח סָאװ גנונױלַאב ַא ,טלעג"ךרבש"ימ

 -ניז רַאֿפ ןעמוקַאב (םיררושמ ךױא לָאמַא)

 ףױא הכרב-הליֿפת ַא ןגָאז רעדָא ןעג

 יד :תוחמש ערעדנַא ןוא ןתירב ,תונותח

 יד ,טלעג-ךרבש-ימ ןייק ןזח םעד עדָאמ

 ַא טמוק יװ ;ןבעג וצ "תבש; ןייק רמז-ילּכ

 טָאה רע סָאװ ,רַאֿפרעד ןלָאצ ןזומ לָאז טסַאג

 זיא ןוא ןָאטעגנָא דוֿבּכ החמׂש-לעב םעד

 לוק ,ןםיוברעדעצ .ַא|) ןעגנַאגעג םיא וצ

 רימ רעבָא ;(|22} ,3 'מונ ,ו"כרת ,רׂשבמ

 -רעביא גנירג הנותח יד ןענַײז ךעלגנַיי

 רַאֿפ ןוּכשמ ןייק טָאה ֿבר רעד / ,ןעמוקעג

 טינ טָאה ןזח רעד / ,ןעמונעג טינ ש"חר

 םיא לָאז עמ / ,עלָאּפ רעד ַײב טפעלשעג

 ילע) !הלּכ-ןתח רַאפ טלעג-ךרּבש-ימ ןבעג

 רעד ,ןיקצעניל .י .י| ילואיקחצה ןיצק

 ,סעדָא ,ףסּכ ןייא רהָאי ם'ניפ חול-טלעוו

 טרעוו 1 קינערָאילֿפ רעדנַא ןַא ;(19 ,ג"מרת

 ןיא רעבָא זיא רע / ,ןדַאלעג הנותח ַא ףיוא

 זומ ןעמ / .ןדַײמסיױא יז זומ רע ,רעיורט

 רעדורב-ךטוג םוצ טרָאֿפ רעבָא ךָאד

 לזַײהרעדעֿפ ןיא רע טבַײלב ױזַא / ,ןייג

 לבמיצ ןיא טשינ טֿפרַאװ רע ... / .ןייטש

 טשינ טקוק רע / ,רעלעה ןייא וליֿפא ןַײרַא

 רע / ,רעלעט ןסיורג ןטימ רעװרַאס םעד ןָא

 -עגמורַא ןטָאירטַאפ יד ןוֿפ טשינ טרעװ

 ןזח םעד ןבעג ןוומ לָאז רע / ,טלעטש

 רעד ,סענירג הנוי-קחצי) טלענ-ךריבש-ימ

 --ן"רת ,עקָארק ,לעגעיפשטלעוו עססָארג

 ַײב ,החמׂש ַא טמוק סע זַא ;(27--26 ,9

 -לזמ ַא ,ןיציא רעטעֿפ םַײב רעדָא זדנוא

 ןבה ןוידּפ ַא ,תירב ַא ,רכז"ױב ַא ,ֿבוט

 ןייא ,ליּפשרָאֿפ ַא ,לָאמ-סנק ַא ,הוצמ-רב ַא

 טמוק ,טג ַא רעדָא הנותח ַא .,סנֿפורֿפױא

 ךיז טצעזַאב ןעמ ,ןרעדנַא םוצ סנייא ןעמ

 ,"קנַאשעג השרדע טקנעש ןעמ  ,ןָאביוא

 טימ טצנַאט ןעמ ןוא "טלעג-ךרבש-ימ,

 ,םכילע-םולש) ןָאק ןיא םינּתחמ עלַא

 טשינ ךיז רע טָאה לָאמנייק ;("טלעג-הּכונח;

 -עג יצ ,םיטחוש ערעדנַא יד טימ טגירקעג

 טַאהעג רָאג יצ ,ערה-ןושל ייז ףַא טדער

 טלעג-ךרבש-ימ חכמ ןזח ןטימ ךוסכס ַא



 טלעג-ךרבש-ימ

 ,ןיקסוועשטידרעב} ןוירג ןב ףסוי הכימ)

 -רעב ,בורק ןעטַיױװו ַא ןופ םיבתּכ עשידוי

 טכַאמ רָאי ץנַאג ַא ;178 ,| ,ד"פרת ןיל

 ןוֿפ ןוא עלַאק'הנותח ַא ,עלהחמׂש ַא ךיז

 טימ ןעמוק םייהַא עיסייפ טגעלֿפ הנותח ַא

 -ימ סרעצַײרג ענרעּפוק לסיב שּפיה ַא

 ענַײז םיררושמ יד ןוא ,םלעג - ךרבש

 ךעלקיטש טימ סענעשעק עלוֿפ טּפוטשעגנָא

 -עג לקיטש טוג ַא טימ לָאמ טֿפָא ,עקלוב

 טגעלפ תיבה-ילעב רעטַאז ַא סָאװ ,סנטָארב

 עטלעמַאזעג ס'בָארג ףסוי) ןּפוטשנַײרַא ייז

 ןייג ;(14 ,1919--פ"רת ,ןירב-ןיוו ,ןטֿפירש

 ךָאנ ןוא ןתירב ןוא תונותח ףיוא ןעגניז

 ןּתוחמ ןדעי טכַאמעג טָאה ןזח רעד יװ םעד

 -עגמורַא םיררושמ יד ןענַײז ךרבש ימ ַא

 טלענ-ךרבש-ימ ןטעב םלוע ןשיװצ ןעגנַאג

 -וינ ,ּבעל םיררושמ ןופ ,טרַאבלעג לכימ)

 ןתירב ןוא תונותח ףיוא ;(/ ,1942 ,קרָאי

 ךיוא טלעג-ךרבש-ימ ץוח םיררושמ ןבָאה

 ;45 ,ןטרָאד) שיֿפ טימ עקלוב ַא ןגירקעג

 יד :ןרָאװעג סאמנ ױזַא רימ זיא ץלַא

 ןוא תונותח ףיוא ןייג סָאד ,"געט;

 ַא ןקע|רןטשסיא ןוא ןעגניזפָא ןתירב

 ,ןטרָאד) טלענ-ךרבש-ימ ךָאנ טנַאהלטעב

3). 

 ַא תולבא ןמיס רַאֿפ טגָארט סָאװ לבא ןַא 1

 שלעּפאק ןפיוא (ערָאילפ) עּפערק לקיטש ץרַאװש

 ,לברַא רֶעדָא

 ללכב "ךרבש-מ, רעד טנידרַאֿפ ןתמא ןיא

 ,ןטסקעט יד ןיא ,ָאד .ןײלַא ךיז רַאֿפ עידוטש א
 ןכַאמ םינזח סָאװ ,סכרבש-ימ ןגעװ ץלַא ךיז טדער
 םַײב תירב רעדָא הנותח א ףיוא ,תוחמׂש ףיוא
 ,לּוש ןיא .םיחרוא ןוא םינתוחמ דוֿבכל שיט
 ,הרוּת רעד וצ ןֿפורעגֿפױא טרעװ ןעמ ןעװ ,רעבָא

 ,תונקּת עקיטַײצרַאֿפ שּפיה ןיא ןיוש רימ ןעניפעג
 לָאצ יד טרילוגער ןוא טצענערגַאב טרעװ סע ּוװ

 רשֿפא ןוא ארוביצד אחרט בילוצ ,סכרבשיימ ןוֿפ
 טימ םיאורק יד ןרעװשַאב טשינ לָאז ןעמ ךיוא
 .טלעג-רדנש ,תוֿבדנו םירדנ ליֿפ וצ

 "הנתחה ןיאושנ לש הגהנהו רדס, ןיא ןיוש
 -ַאב 'ח ןמיס ןיא טרעװ (:טלעגזיילסיוא ןעז)
 תושעל אלש אוה ןשיה גהנמש ירחאוק :טנָאט

 תחמׂשב קרו ךא ,כ"הבב ךרבש ימ םינזחה
 אלש ןכא .ךרבש ימ תוׂשעל וריּתה טפליירב

 המכ לולכלו ךרבש ימ השלשמ רתוי ארוקה הֹׂשעי
 ןושארה ךרבש ימו ובל ונבדיש המ רדנלו הצריש
 ,"הקדצל םתס בדני
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 טלעג-הכאלמ -- 152 -=

 לא ןַא ןכַאמ רַאֿפ הניתנ ַא ,טלעג"אלמ

 ךיז לולא שדוח ןצנַאג ַא :םימחר אלמ

 קידנטרַאװּפָא ,םלוע-תיב ןֿפױא טרעגלַאװעג

 ןכעלרעמָאי ַא טימ ןוא סעקינתוֿבָא-רֿבק יד

 ןוא ...סמימחר אלמ לא טכַאמעג ןוגינ

 -אלמ ךָאנ טנַאה ַא טלעטשעגסיוא ךָאנרעד

 ,ןבעל-םיררושמ ןוֿפ ,טרַאבלעג לכימ) טלעג

 טשינ ןביג ןוא ... .(0 ,1942 .קרָאי-וינ

 י'ח -- ןַאמערָא ןַא ,י'ח יװ רעקינייוו

 ,סעקיפָאק י"ח -- רעכעלגעמרַאֿפ ַא ,ןשָארג

 .50 ,טרָאד) ןדליג י'ח -- ריֿבג ַא ןוא
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 גנולָאצַאב ,ןיול - סטעברַא ,טלעג "הכָאלמ

 הכאלמה לעב רעד יװ ףֹּכיּת :טעברַא רַאֿפ

 ףּכיּת םיא ּוטסלָאז ,טגנערבּפָא ךַאז יד ריד

 ןֿפרַאד טסלָאז וד סָאד וליֿפַא ,ןַײז קלסמ

 ,ןוּכשמ ןייא ףיוא ןגרָאב וצ ריד ךרודַאד

 לטֿבמ ןזומ טסרעוװו וד סָאד ךיוא וליֿפַא

 ןענעק ריד טסרעוװ וד זיב ,החנמ תלֿפּת ןַײז

 דלַאב ױזַא ךָאד וצ .ןֿפַאשרַאֿפ טלעג סָאד

 -הכָאלמ ןַײז טרעדָאֿפ הכאלמה לעב רעד יו

 -ַאב וצ םיא ֿבױחמ וד טזיב ױזַא ,טלץעג

 ףיא רֿבוע ןיוש וד טזיב ואל םאו ,ןלָאצ

 ...םהרבא תיב) ןילת אל ףיוא ןוא קושעת אל

 -רעביא ...גיצנאד םהרבא ...ברה תאווצ

 'ר ידי לע שטַײט ירבע ףיוא ...טצעז

 ;(חכ 'יס ,1875 ,גרעבמעל ,רעגרובמַאה קחצי

 וטסָאה / ,הכָאלמ-לעב םעד טלָאצַאב טשינ;

 -ייש ,רָאנ לָאצַאב ,ייג / ...!ןיול רעדַײנש

 ןַײז / --טלעג-הכָאלמ ךיג / ,רעטכָאט ענ

 סנייא / םענייאניא ריד טימ דיילק'ס טעו

 ,רעװָאנילּוא םירמ) *!טלעװ רעד ןיא רָאג

 --10 .ב"ּפרת ,עשרַאװ ,רצוא סעבָאב רעד

 ,טנכערעגסיוא טָאה .ַאיטַאב סַאמָאט 1

 -סיוא םַײב טונימ ןייא קידנעניװעג זַא

 ַײב סָאד טסייה ,ךיש רָאּפ ַא ןקיטרַאֿפ

 רָאּפ טנזיוט ייווצ ןוֿפ גנונכערנעמַאזוצ רעד

 רעטעברַא ריֿפ ןוֿפ טלעג-הכָאלמ יד ךיש

 זיא ...ןטַאטשרַאװ קיצרעֿפ יד ןיא ןוא

 ןוֿפ ןגעמרַאֿפ ַא טונימ ענענווועג עקיזָאד יד

 -רַא קיצכעז טרעדנוה רַאֿפ טלעג-הכָאלמ

 ןופ דנַאל ןיא ,ןַאמסקַאװ .ה .צ) רעטעב



 טלעג-הכולמ

 ;(98 ,1936 ,עשרַאװ ,קירַאסַאמ ןוא ל"רהמ

 ,ק"ֿבַא ;ב/304 ,יװַאקרַאה ;ב/123 ,ץישֿפיל

 .א/ 4
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 ַא וֿפ עבטמ עלעיציֿפָא יד ,טלעג"הכולמ

 טשינ סע ןיילַא גנוריגער יד לי :הנידמ

 -הכולמ ןריקיזיר וצ ָארומ יז טָאה ?ןָאט

 -ערג ךָאנ אישק יד ךָאד זיא -- רעטלעג

 עטַאװירּפ יד טשינ יז טֿפור סָאװרַאֿפ : רעס

 זַא ןָאט סע ןלָאז יײז זַא ,ןטסילַאטיּפַאק

 רעד ,רעקנילֿפ דוד) ?ןריקיזיר ןלָאז ייז

 (5 ,1957 ,2 י'נַאי ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט

 .א/305 ,יװַאקרַאה
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 ןיא לָאמַא :תועמ-הּכלמ : ךיוא) טלעג"הּכלמ

 -עלָאט רעלעיצעּפס ַא ,(מ"מ :תובית-ישאר

 ףױא ןעװעג לח זיא סָאװ ,רעַײטש-ץנַאר

 טגײלעגֿפױרַא ןרַאגנוא ןיא ןדִיי ןכעלטיא

 ל"גפ .1743 רָאי ןיא עיזערעט עירַאמ ןֿפ

 ,2 הרעה ,77 ןײטשכַאװ .טלעג-ץנַארעלָאט+-

 ףיוא טרָאד ךיז טֿפוררַאֿפ 6616 --הּכלמ

 םירוקמ יד ןיא .1918 ןוֿפ עידוטש ַא סנַײז

 תוניתנ; ,"הכלמה תניתנ; ןוֿפ טֿפָא ךיז טדער

 .מ"הנ :תובית-ישאר ןיא רעדָא ?הכלמה

 ;115 'מונ ,121 ;50 'מונ ,77 ןײטשכַאװ ןעז

 ןובשח ַא ,2353 'מונ ,588 ;120 'מונ ,4

 יד רַאֿפ ןעגנולָאצ "הכלמה תוניתנ; ןוֿפ

 ,דלַאװנורג .מ : ךיוא ןעז .1756--1750 ןרָאי

 ,423 .,"ףרָאדסרעטַאמ,
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 ןענרעל רַאֿפ ןיבר ַא רכׂש ,טלעג"דמלמ

 רענייש ַא ןָא יצ ,לוש ַא ןָא אלימ : רעדניק

 -רַאטש יװ םיּתב-ילעב עגיה ךיז ןענעק לוש

 ,הרוּת-דומלּת ַא ןָא ;ןייגַאב רעקנעדַײרֿפ עק

 ןבָאה םידיגנ יבַא .ךיוא לָאטיּפש ַא ןָא

 יז טײג סָאװ ...ןלָאצ וצ םטלעג-דמלמ

 תילכּת סרעדניק ענַײז טימ ןַאמערָא רעד ןָא

 רע ;(ג/2310 ,42 'מונ ,1867 ,רׂשבמ לוק)

 ןוא דמלמ ןייא ַײב ןטלַאהעג ךימ טָאה

 טלָאצעג ךעלרע ץנַאג רימ ןרַאֿפ} ןוֿפ טָאה

 ןזיװעג ךימ בָאה ךיא ןעד ,טלענידמלמ

 -ַאמײנ ןהכה ץריה) לגנִיי טוג ןייא רַאֿפ

 טלעג-דמלמ -- 152 -=

 רעױשרַאװ ,"ףרָאד ןיא תבש ןיימ , ,ץיװָאנ

 ןט3) 21 לירפַא ,עשרַאװ ,גנוטייצ עשידוי

 -עגרעביא ;א/140 ,13 'מונ ,1867 ,(ַײמ

 סלעשרעה עדייב איד :ןַײז ןיא טקורד
 ,עשרַאװ ןעגנולהאעצרע ערעדנא נּוא
 זיא (20 יז) ָאד ,24 16 ,1898-ח'נרת

 דמלמ ,, :קרּוש ַא טימ דמל רעד טגיילעגסיוא

 ןבלעז ןיא הׂשעמ רעדנַא ןַא ןיא ןוא) "דלעג

 ןוֿפ גיילסיוא רעד 33 'ז ףיוא זיא לכיב

 טֿפָא טמוק סָאװ ,"דלעג דמולמ, :טרָאװ

 -רַאװ ןיא ,ןטסקעט עקידרעטַײװ ןיא רָאֿפ

 !םיצקש  ;(ןקורד רעוװָאקערטעיפ-רעוועש

 םענייש ןיא -- סעּכ ןייא ןיא יז טַײרש

 ףלעװצ רעגייז ,הרּפּכ ַא !ןדָאב גָאט ןלעה

 -ךמלמ ןלָאצ ךיא לעװ םעד רַאֿפ !ןדָאב

 ּפָאק ןרעביא טֿפרַאװ ןוא יז טַײרש !טלעג

 -רעטעּפ ,ןעטפירש ,ץרּפ .ל .י) םעזעב ןטימ

 דניק ,ןיוש טסעוו ;(189 ,ווװ ,1903 ,גרוב

 ..:טיונ ןייק ,רעגנוה ןייק ןדייל טשינ ,סנַײמ

 -ַײד רַאֿפ טסעװ וד ...ךַײר ןַײז טסעװ וד

 ןעמ ...ןלָאצ טלעג-דמלמ ךעלרעדירב ענ

 -סױרַא טשינ םירדח יד ןוֿפ ןיוש ייז טעװ

 'ב ,ענליוו ,קרעוו עלַא ,ץרּפ .ל .י) ןֿפרַאװ

 ענייד ןוֿפ ןוא ;(1233--132 ,"הוחו םדא;, ,וש

 ,םידמול ןעמוקסיורַא ןלעװ ךעלרעדירב

 ןעמ ,ןדַיי עסיורג ,עסיורג ;םינואג ,םינבר

 ,טרָאד) טלעג-דמלמ ןלָאצ ייז רַאֿפ טעוו

 יילרעייוצ ,טלעג-דמלמ :טנכערַאב 4

 טעװ ...םיֿבוט-םימי ןוא םיתבש ,סעֿפעג

 ךיז טֿפערט לכיַאי ַא זַא ,ןײטשרַאֿפ ריא

 רעדליב;, ,שוו 'ב ,טרָאד) ןטלעז ןעמיוק םַײב

 -רעגנוי רעבלעז רעד ;(44 ,"ןציקס ןוא

 ןַא ַײב ףרָאד ַא ףיוא דמלמ ןעוועג זיא ןַאמ

 ,ןהֹּכ ַא ןעװעג זיא רע שטָאכ ...רַאדנערַא

 ,השורג ןייק טימ ןבָאה הנותח טינ רָאט

 רעד יו .טקוקעג טינ םעד ףיוא רע טָאה

 טינ רע טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה דמלמ

 זיא סע שטָאכ ןוא ןגָארטרעביא טנעקעג

 טעװ רע זַא ןוא ןמז ףֹוס םוצ ןעוועג ןיוש

 -לעב ןַײז ןרסמרַאֿפ ןַײרַא טָאטש ןיא ןֿפױל

 ןבָאה קזיה רע טעװ ,ֿבר םעד רַאֿפ תיבה

 -ךמולמ ןמז םעד רַאֿפ טלעג עצנַאג סָאד



 טלעג-דמלמ

 םעלַא םעד ףיוא דמלמ רעד טָאה... טלעג

 ...טָאטש ןיא ןֿפָאלעג זיא ןוא טקוקעג טינ

 ןייק וצ ןזָאלּוצ טינ ןעז לָאז ֿבר רעד זַא

 ןעגיליה ןופ םיארונ תויׂשעמ) הריֿבע

 עג... ןימזדַאר ןופ 'ירא בקעי 'ר ...קידצ

 ,ןַאמגרעב ןרהא השמ 'ר ךרוד ןבירש

 רעדניק עריא ;(0--6 ,ד"ערת ,בוקרטעיפ

 ,ןענרעל הרוּת ןוֿפ ןסַײרקעװ טלַאװעג טימ

 טָאה תלוכי ןייק רעטָאֿפ רעד לַײװװ סלייט

 סָאד רע לַײװ סלייט ,ןלָאצ וצ טלעג-דמלמ

 רעד ןיא לָאז סע ,ליו ןרעכיזרַאֿפ דניק

 ֿבאזועמש) ןענעק ןריטסיסקע טֿפנוקוצ

 שטייד-שידיי ףיוא ךז ןמש רפס ,ןַאמלרעּפ

 ,רעננאמ דנוא ןעױרֿפ עדנעלהיֿפ שידיי ריֿפ

 -ײנש עקרָא רעד ;(א/זכ ,1922 ,אייהימעס

 לרוחב ןסקַאװרעד ַא טַאהעג ןיוש טָאה רעד

 טנָאקעג טשינ רע טָאה .ףלע רָאי ַא ןוֿפ

 ,טלץעג-דמולמ ןייק םיא ןרַאפ} ןוֿפ ןלָאצ

 רעד) רקֿפה ןֿפָאלעגמורא לרוחב סָאד זיא

 תרדה ...ןופ טצעזעגרעביא ...רעצידיירג

 ;4 ,5 טֿפעה ,רָאי ןָא ,בוקרטעיפ ,והילא

 זיא קסילערטסמ ירּוא 'ר יבר רעד ןעוו

 ןיש טָאה ןעמ ןוא ןרָאװעג סיורג לסיבַא

 ןוא ,ןגעװטענַײז רַאֿפ דמלמ ַא ןֿפרַאדעג

 ןיא טניֹוװעג ךָאד ןבָאה ןרעטלע ענַײז

 -סיוא טזומעג ךיז ךרודַאד ייז ןבָאה ,ףרָאד

 ייז ןוא ,ןַײרַא טָאטש ןיא ףרָאד ןוֿפ ןעִיצ

 רָאנ .בּונַאי טָאטש ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה

 ,םערָא רעייז ןעוועג ןענַײז ןרעטלע ענַײז

 ןלָאצ םיא רַאֿפ טנָאקעג טשינ ייז ןבָאה

 ןייק טָאה טסיזמוא ןוא ,טלעג-דמולמ ןייק

 ןייק ןעמעננַײרַא טלָאװעג טשינ דמלמ םוש

 טַאהעג ןוֿפרעד ןרעטלע ענַײז ןבָאה ,דימלּת

 ,עשרַאװ ,םלוע רוא) שֿפנ תמגע סיורג

 ַא ןעועג זיא רעטָאֿפ ןַײמ ;(9 ,ח"פרת

 טימ ךיז רע טָאה ןעמונרַאֿפ ןוא רעלָאטס

 רע טָאה ןלַאטיּפַאק ןייק ...רעזַײה ןעיוב

 ןעמענ טזומעג רע טָאה ...טגָאמרַאֿפ טשינ

 ,ןיוש רימ ןבָאה טיירב וצ .גרָאב ףיוא ץלַא

 רעבָא ...טבעלעג טשינ ,ךיז טייטשרַאפ

 .טסּוװעג טשינ רענייק ןוֿפרעד טָאה סַאג ןיא

 ןוא תבש ףיוא חרוא ןַא ,הֿבדנ ענייש ַא

 טלעג-םידמלמ -- 154 ==

 -ַאמ) ןַײז טזומעג דימּת טָאה טלעג-דמלמ

 -לּת ,ץיוועינרעקס רפס ,שטיוװָאקוװעל עלענ

 ךיוא טָאה סע ;(249 ,ז"טשת--1955 ,ֿביֿבא

 רעטָאֿפ ןַײמ סָאװ ,טימרעד ןָאט וצ טַאהעג

 טלעג-דמלמ ןייק ןלָאצ טנעקעג טשינ טָאה

 -בלַאה רדח ןיא ןעגנַאגעג ןיב ךיא ןוא

 ס'נטַאט ןַײמ  ,סיוװעשַאב קחצי) טסיזמוא

 ,1996--ז"ישת ,קרָאי יוינ ,בוטש ןיד -תיב

7). 
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 רַאֿפ ןיבר ַא דומיל-רכׂש ,טלעג"תודמלמ

 / ,לדמלמ ַא רימ ךיא ןיב :רעדניק ןענרעל

 ךיא םענ / מז ַא ףרָאד ןֿפױא ךיא לענק

 -רַאק לטכַא ןַא / טלעג-תודמלמ ןטרָאד

 ןוא גרובזניג לואש) ןַאּפ םעד ןוֿפ לֿפָאט

 1080201083 המסתצעזא ,קערַאמ חספ

 ,1901 ,גרוברעטעּפ תמסטע םיפ 100061ע

 -עג קרַאטש ןבָאה ייז ;(316 'מונ 2

 ,טקירדעג רעייז ןעוװעג ןענַײז ,טיונ ןטיל

 טָאה ןעמ עכלעוו ,רעדניק עניילק טימ

 ,ךעלכיש .,ךעלדילק ןכַאמ טֿפרַאדַאב

 עכלעזַא ךָאנ ןוא ןלָאצ טלענ-תודמלמ

 ןבעל םוצ ןבָאה ףרַאד ןעמ סָאװ ,ןכַאז

 ,עשרַאװ ,תונורכז ענַײמ ,קיטָאק לאקזחי)

 רעַײט טלָאצעג יז טָאה ;(153 ,| ,ג"ערת

 רע יבַא ,לגנַיי ריא רַאֿפ טלעג-תודמלמ

 יד ןשיװצ ,דמלמ ןטוג ַא ַײב ןענרעל לָאז

 םעד ךָאנ ;(177 ,טרָאד) רעדניק עשינסחי

 דנַאלסור ןוֿפ קעװַא זיא רענישזור רעד יװ

 ךיז טָאה ,ערוגעדַאס ןיא טצעזַאב ךיז ןוא

 -תודמלמ סָאד טלמַאזעג עשָאי-ֿבקעי 'ר

 תלוכיב ןַײז וצ ידכ ,םינמז ייווצ ןוֿפ טלעג

 קחצי) ערוגעדַאס ןייק העיסנ ַא ןכַאמ וצ

 ,1922 ,קרָאיוינ ,ףױה סןיבר ם'וֿפ ,ןבא

7). 1361 

 -רעל רעבָא טלָאז ריא ןוא : טלעג"םידמלמ

 ןענרעל !טע ...רעדניק עמערָא טימ ןענ

 -םידמלמ ךיא ףור סָאד ,טינ םענייק טימ

 טײטשרַאֿפ ,טלעג ץרחי אל+- רעדָא ,טלעג

 -טדָאטש איד ,ןיײטשָאלב רזוע) ! ךימ ריא

 .29 ,װ ,א"ערת ,ענליוו ,רעביור
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 טלעג-ןינמ

 עמוס יד :העֿבש ןוֿפ טַײצ רעד ןיא ןינמ

 -עג יד עכלעװ ,טלעג-ןינמ םעד ןווֿפ

 ,ןעדנעפס וצ לַאֿפ ןדעי ןיא טָאה עדניימ

 -נָאק) ןגַײטשרעביא רַאלָאד 7 ענייק ףרַאד

 ישנא לארשי לכ עדניימעג רעד ןעשוטיטס

 ,הדסיתנ... .קראינ הפד .קלַאבוסמ ןילופ

 'טרַא ,45 ,1896 ,קרָאי-וינ ,קפל מ"רת תנש

 ,16 'טרַא ,43 יז ןוא 5 :ךױא ;3} 7

 ןברָאטשעג זיא רעדורב ַא ַײב ןעװ 4?

 טכױרב רע ןוא עילימַאֿפ ןַײז ןוֿפ רענייא

 רעלָאד טכַא רע טמוקַאב ןַאד ,ןציז העֿבש

 ,טלעג-ןינמ רעלָאד ןעצ ןוא טלעג-העֿבש+-

 העֿבש ךָאװ עצנַאג יד סיוא טציז רע ןעו

 -עג ןזומ רעדירב יד ןוא ,ןינמ ַא טָאה ןוא

 טלעג-ןינמ טנעס ןעצ טימ ןרעװו טסקעט

 םש-ישנא הרֿבח רעד ןוֿפ ןָאיצוטיטסנָאק)

 טעדנירגעג ,ןשי ןיטנַאטסנָאקמ םיֿבושזו

 יד ;(23 ,טלעֿפ רָאי ןוא טרָאקורד ,7

 ןינמ ַא ןקיש טעטכילֿפרַאֿפ זיא יטעַײסָאס

 ...העֿבש ץנַאג ַא ןטױט םעד ןוֿפ זיוה ןיא

 טרעװ ,טלעג-ןינמ טסָאק סע ליֿפיװ ןוא

 -נָאק) רעדירב יד ףיוא סקעט  ַא ןֿפרָאװעצ

 סנעמ גנָאי רענילָאװ-רעלווָאק ןוֿפ ןָאשוטיטס

 -וינ ,1901 טעדנירגעג ,ץססַא ילָאװענעב

 רעד ןעוו ןוא ;(69 ,33--32 ,1915 ,קרָאי

 רע זיא ,העֿבש גָאט סקעז טציז דילגטימ

 טלעג-העֿבש+- רעלָאד ףניֿפ וצ טקיטכערַאב

 רע ביוא ,טלענ-ןינמ רעלָאד ןצֿפוֿפ ןוא

 ןוֿפ ןָאשוטיטסנָאק) ןגָאז וצ שידק טכיורב

 ,םידסח-תולימג רעכַײרטסע ןָאשיײגערגנָאק יד

 ;(99 ,27 ,{19271 ,ןילקורב ,1906 טעדנירגעג

 ךרוד ןרעװ טלָאצַאב זומ טלעג-ןינמ עלַא

 ןייק ןעוװ... ,םיללפתמ יד וצ שמש םעד

 טקיטכערַאב טשינ לֿבָא רעד זיא ,זיא ןינמ

 הרבחד ןָאיצוטיטסנָאק) ןעמוקַאב וצ טלעג

 'טרַא ,30 ,ז"סרת ,קרָאי וינב ןויצ תבהא

 ,(9 ימונ 2

 םענעגנודעג ַא רַאֿפ תואצוה ,טלעג"ןינמ

1 

 :ןטֿפעשעג ןוֿפ ןטסנידרַאֿפ ,טלעג-רחסמ

 טוּורּפעג ןעמַאמ רעד טימ טָאה עטַאט רעד

 ...ךַאז ערשכ ַא זיא רחסמ זַא . . .ןהנעטנַײא

 טלעג-תודמעמ == 155 ==

 סריא ףיוא ןענַאטשַאב זיא עמַאמ יד רעבָא

 ןופ ,שאוהי) ףירט זיא טלעג-רחסמ --

 .(39 ,1913 ,קרָאי-וינ ,רענעי ןוא טלעוו רעד
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 ,ןיטח-תועמ :ללּכ ךרדב) טלעגױיטח-תועמ

 יד :טלעג-אחמק+ טימ ךהדונייה ,(םיטח-

 קירבור ןייא ןיא ןעייטש ןבַאגסױא עלַא

 ...טשרע טמוק ןַאד ;. ..טנכערעגנעמַאזוצ ןוא

 ןיטח-תועמ השודק-הרֿבח רעד ןוֿפ םיׂשמש יד

 רעד ןוֿפ רָאנ ,טלעג-ןיטח-תועמ ןוֿפ טינ)

 -יג איד ,םיוברעדעצ .א) . ..(עסַאק-הרֿבח

 ---ל"רת ,עשרַאװ ,בוזשטידרעב ןופ עסינמייה

 -רַאֿפ (ב/165) שאוהי-קַאוויפס .(52 ,0

 .טלעגציױו טימ םיטח-תועמ ןשטַײט
 ן3691

 -ייא סָאד ,(דמעמ :םּתס ךױא) טלעג"דמעמ

 זיא לטיג-הנח :טלעג -תודמעמ+- סָאװ ענעג

 ַאזַא ןעװעג טשינ וליֿפַא ןָא דימּת ןוֿפ

 ןעמוקעג זיא עס תעשב הדיסח עקרַאטש

 דניצַא ,טלענ-רמעמ ןיבר םעד ןבעג וצ

 זיא ןוא טיילק יד טכַאמעגוצ יז טָאה רעבָא

 ַא ןיבר םעד ןבעג ,טשינ רָאג ;ןרָאֿפעג

 -ָאט ,ןענייווסיוא םיא רַאֿפ ךיז ןוא לטיווק

 ףסוי הכימ) טקידניזרַאֿפ ךיז ןעמ טָאה רעמ

 םיבתּכ עשידוי ,ןיקסוועשטידרעב} ןוירג ןּב

 !! ,ד"פרת ,ןילרעב ,בורק ןעטיױו ַא ןופ

 ןוש ןעמ טרָאֿפ ןיבר םוצ וליֿפַא 6

 ןבעג ןוֿפ טסעומש רעוװ ןוא ,טשינ ךיוא

 ,(54 ,וצ ,ןטרָאד) טלענ-דמעמ
01 

 ,תודמעמ :ללכ ךרדב) טלעג"תודמעמ

 ;םייבר ערעײז וצ םידיסח ןוֿפ תוניתנ

 תוריכׂש םוש ןייק ןעמוקַאב םייבר עשידיסח

 רעד זיא טלעג-תודמעמ ןוא להק ַײב טשינ

 שרעדנַא סעפע) הסנכה רעייז ןוֿפ דוסי

 ןיבר םעד ןעמ טיג ןוידפ ַא ;ןוידפ ַא זיא

 עמ תעב הצע ןַא רַאֿפ ןוא הכרב ַא רַאֿפ

 ַא ןעו ;(לטיוק ַא טימ םיא וצ טמוק

 ןסייהעג טָאה דיי-תודמעמ ַא) דִיי-תודמעמ

 יד רעביא ןרָאֿפסױרַא טגעלֿפ סָאװ ,רעד

 לָאצפָא ךעלרעי ןבַײלקֿפױנוצ ךעלטעטש

 לָאצפָא רעקיזָאד רעד :;ןגעו סניבר ןרַאֿפ



 טלעג-תודמעמ

 ןעמוק טגעלֿפ (תודמעמ ןֿפורעג ךיז טָאה

 הכלמ-הוולמ יד טגעלֿפ ,ןַײרַא לטעטש ןיא

 ןובשח לע לביטש ןיא ןרעװ טעװַארפעג

 א רדח ,.ןרעטש לאיחי) םיריֿבגהו להקה

 יד ;(119 ,1950 ,קרָאיינ ,שרדמ-תיב

 זיא ףיוה רערוגעדַאס םענוֿפ הסנכה-טפיוה

 -ַײטשֿפױה רעדָא תודמעמ ןוֿפ ןענַאטשַאב

 ןוֿפ המישר ַא טַאהעג טָאה הֿבוג רעד ;רע
 סָאד טלָאצעגנַײא ןבָאה סָאװ ,םידיסח עלַא

 -רעד ֿבשוי םעד טרעהעג ...טלענ-תודמעמ

 לסחניפ 'ר ןוֿפ הׂשעמ-אמויד-ינינעמ ַא ןלייצ

 זַא ,טלוב זיא'ס רעכלעװ ןוֿפ ,רעצערָאק

 עַײנ ַא טינ זיא טלעג-תודמעמ ןימ סָאד

 רָאנ ,עזג רענישזור רעד ןוֿפ גנוריֿפנַײא

 -רעירֿפ יד ןיא טריטסיסקע ךָאנ טָאה סָאד

 רעד :םיקידצ עטלַא יד ַײב תורוד עקיד

 ַא ,רעצערָאק לסחניפ 'ר קידצ רעסיורג

 טָאה ,ל"ז םשי-לעב םענוֿפ קהֿבומ דימלת

 ,טלעג-תודמעמ םענוֿפ היחמ ןַײז ןגיוצעג

 ןבעגעג םיא ןבָאה םידיסח ענַײז עלַא סָאװ

 המישר יד ןכַאמ טגעלֿפ ןײלַא רע ,ךעלרעי

 ס'ןיבר ם'װֿפ בא קחצי) תודמעמ םענוֿפ

 רעד ;(195--191 1922 .,קרָאי-וינ} ,ףיוה

 םעד יװ טַאהעג ןעניז ןיא ךימ טָאה עטַאט

 גָאט רָאג טָאה רע זַא ,יינש ןקירָאיַארַאֿפ

 -תודמעמ ךָאנ ןייגמוא טֿפרַאדַאב טכַאנ ןוא

 ןיא עמַאמ יד ,ןגעוו סניבר םענוֿפ טלעג

 עניילק יד ןוֿפ ןגָאלשרעד ןזעװעג ךעבענ

 סאד, ,ילו יקחצה ןיצק--ילע) ךלערעדניק

 ,1867 ,סעדָא ,רששבמ לֹוק ,"לעגנוי עשיליופ

 -מורַא טגעלֿפ עטַאט רעד ;(א/199 ,26 'מונ

 סניבר םענוֿפ טלעג-תודמעמ  ךָאנ ןייג

 יד ןזעוװעג סנרֿפמ טָאה עמַאמ יד ןוא ןגעוו

 עטַאט רעד ;(א/2311 ,42 'מונ ,טרָאד) בוטש

 טימ ֿבתֹכ ַא ןעמונעגסױרַא דלַאב טָאה

 רע טיג רָאי טרעדנוה רעביא זַא ,תומיתח

 -ֿפױנוצ טלעג-תודמעמ סָאד רעביא רימ

 -יא ןיא ;א/228 ,44 'מונ ,טרָאד) ןעמענוצ

 ַײרד יד ןעייטש ,1868 ,סעדָא ,קורדרעב

 ;(08 ןוא 65 ,11 'זז יד ףיוא תומוקמ-יארמ

 רעד לָאמ ןייא ךָאנ רימ ַײב זיא לַײװרעד

 ...לגנַיי רעטלע ןַײמ טימ . ..ןעוועג עטַאט

 טלעגרעלקעמ -- 156 -=

 גנַאג ַא טימ ןַײז קיֿפליהַאב םיא לָאז רע

 -צַאח ןיצק--ילע) טלעג-תודמעמ םעניא

 -יסח סָאד ,ןיקצעניל לאוי-קחצי| ילאּוקח

 ןעוו ;(201-200 ,1909 ,ענליוו ,לעגנּוי עשיד

 םעניא קחמ לקיטש ַא טינ עקַאט ךַאמ ךיא

 ךיא טלָאװ ,טלענ-תודמעמ םענוֿפ ןובשח

 טימ טיורב ענסיפ לקיטש ןייק ףיוא עקַאט

 .228 ,ןטרָאד) טַאהעג טינ ךיוא סעלעביצ

 א/309 ("תוֿבדנ ףסכ, טשטַײטרַאֿפ) יװַאקרַאה

 .יונעג טשינ זיא ---

 םעד ןגעװ טקרעמאב םיוברעדעצ רדנסכלַא
 :טרעֿפטנֶע ןוא טגערֿפ רע ,"תודמעמ , ןימרעט
 לע "תודמעמ, תלמב שמתשהל םהל אצי ןיאמ
 דומלתב ןה .ונעדי אל ? קידצהל תיתנש הבצק

 תולפת כ"חא ודסונו ,תונברקה לע דמעמה התארוה
 ןיא ךא ...תודמעמ םשב וארקנש עובשה ימיל
 ילוא .תודמעמ םשב ףסכ תתמל םינפל זמרו רכז
 ירפס יבתוכ תפש י"פע הזה יונכה םהל אצי
 אטבמהמ הקתעה איהו םתא םישדחה םישודקה
 -לעטש ךיז, אינלופ ידוהי לש זעול תפשב גוהנה
 רתכ) הכרעה ןיעכ המ ןינעל םיוסמ ךס "ןעל
 41 הרעה ,135 ,ז"כרת .,ַאסעדָא ,הנוהכ
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 ךרדב) טלעג" ַײרעלקעמ ,טלעגרעלקעמ

 -כרוד ןֿפלעה רַאֿפ רכש ,(ַײרעלקעמ :ללכ

 רע ןאק לסקעװ םעד ןיא :רחסמ ַא ןרֿפ

 לּפמעטס רעד סאוו סאד ...ןענעכער וצ ךאנ

 םיא סאוו ןוא ...טסאק לסקעװ םעד ןוֿפ

 .ר....ל .ה .מ) טלעגרעלקעמ טסאקיג טאה

 -לעסכעוו עיינ איד ,ןרביל השמ} .ר .ד .ב

 ,ןערהאפרעפ-לעסכעוו סאד דנוא גנונדרָא

 יד ;(52 'טרא ,20--26 ,1865 ,גרעבמעל

 סאד ןוא לּפמעטס םעד ,ןטסָאק ערעדנַא

 ;(54 'טרא ,27 ,טרָאד) טלעגיַײרעלקעמ

 רעד ןוֿפ סרוק םעד טכַאמעגכרוד ןבָאה ייז

 סָאװ ןיוש ייז ןסייו ,ץעּפוהעי ןיא עזרעב

 טסייה "שזַאטרַאקא ,טלעגרעלקעמ טַײטַאב

 סָאװ ,ש"חר יװ ,טלעג ַאזַא זיא סאד ;סע

 -רעלעט ןטשרע םַײב ןַײז ,ייז ןגָאז ,זומ עמ

 קיצעביז ןוא ףניפ, ,םכילע-םולש) ןכערב

 טלעג-ַײרעלקעמ סאד ,ריא טעז :('טנזיוט

 ַײב רימ טעװ סָאד ,טשינ ךַײא ךיא דער

 ַײב טנעז ריא .ןרעװ ןלַאֿפרַאֿפ טשינ ךַײא

 זָאל וטרָאּפסַאּפ ַא ןָא רעבָא ,חוטב ַא רימ

 ַא ,רוהט - שיא) םײהַא טשינ ךַײא ךיא



 טלעג-רׂשעמ

 ,ז"ערת ,עשרַאװ ,דנַײרפ-רעטַאעט רַאֿפ טרָאװ

 -ָאט ןוֿפ סױרַא טייג סָאװ ץלַא רַאֿפ ;0

 ..!טלעגרעלקעמ רימ ןעמוקַאב עילָאפ

 םַײב ןזעוװעג טשינ ךָאד זיא ןַאמ רעַײא

 טלעגרעלקעמ םוצ ריא טמוק יװ ,רחסמ

 ,ן1924} ,עשרַאװ ,דִיי-םיליהת רעד ,שַא .ש)

 ןשָארג ַא ןכַאמ ךיז טעוו רשֿפא ;(167--166

 ,(265 ,טרָאד) ןענידרַאֿפ וצ טלעגרעלקע

 ןרעטנוא ןעגנערב ,ב/250 ,שאוהייקַאוויּפס

 -שטוטס ;טלעג-ַײרעלקעמ ,תונכדש טרָאװכוז

 .טלעגרעלקעמ ,טלעגרָאטקַאֿפ ,ב/700 וװוָאק

 ,293 ,ץלוש

 םרָאֿפ יד ךיוא ןעניֿפעג רימ זַא ,ןזײװּוצנָא יאדּכ
 םעד : "ןעלקעמ, ןוֿפ קֿפס ןָא ןֿפַאשעג ,"טלעגלקעמ,

 םיא ןיפ ךיא ליװ דלעג-לקעמ ,טגָאזיג ךיא בָאה גנוי
 ,1937 ,ענליװ ,םיֿבתּכ עשידַי סלרעפ ףסוי) טשינ
 -לקעמ טזיײלעגסיוא ןכדש-הנידמ רעד טָאה :(5
 שטנעמ ןגנוי םעד טימ זיא רע ןוא דצ סנתח טלעג
 רעדָא שטיװערָאדיס לעװַאפ ,ל"הי) ןרָאֿפעג קירוצ
 ןרעג ;(76 ,א"מרת ,עשרַאװ ,ןכדש'הנידמ רעד
 ,ןלָאצסױא טלעג סאד טזומעג היֿבצ טָאה ןרעג-טשינ
 םוצ זיא דוד ןוא טליצרעד ןדוד סע טָאה יז
 טרעדנוה טָאה רֶע ןוא ןעגנַאגעג קינטנעצרעּפ
 ַײב ןוא ןעמוקַאב רַאֿפרעד טלעג לעקעמ ןדלוג
 קחצי) ןרָאװעג ֿבושח רעסיורג ַא רע זיא ןהיֿבצ
 ,1905 ,גרעבמעל ,אסעדָא ןופ היבצ ,רעדַאב השמ
6). 
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 סָאװ ,חור קלח טנעצ ַא ,* טלעגירשעמ
 ןעמורֿפ ןוא טײקשידיי טוג ןיא טײג
 ןוא םיבוט-סיׂשעמ ,הקדצ ףױא רעגיטש
 זיא טלעג-רׂשעמ ןוֿפ תישאר רעד .תווצמ
 -ֿפױא ןוא טקעדעגֿפױא יונעג טשינ ךָאנ
 רעסמרָאװ רעטמירַאב רעד ןיוש .טרעלקעג
 םעד ףיוא טריגַאער ךרכב ריאי 'ר ֿבר
 :עיצוטיטסניאקהקדצ רעד ןופ תישאר
 רׂשעממ ס'שב רבד םוש רכזנ אל ירהש;
 -רעד ם"במר רעד ךיוא זַא ןוא .'"םיפסכ
 םוש ןײק ןיא טלעג-רׂשעמ טשינ טנָאמ

 ילימ לכ רבדש ם"במרה המלפ) טרָא

 רכז אלו 'יגיסו תונקתו ןנברדו אתיירואד
 ֿברה טָאה וצ רעטעּפש .('םוקמ םושב הז
 ןיא ןענופעג טָאה רע זַא ,ןבעגעגוצ ךרכב
 רׂשעמ תועמ קיפמ ימלשוריבו :יכדרמ
 .ךתאובת לכ תישארמו ךנוהמ 'ה דבכמ
 יכ ףא; :טרָאד טקרעמַאב רע סָאװרַאֿפ

 טלעג-רׂשעמ -- 157 --

 ןוא א/גיר ,ריאי תוח) "ומוקמ יתעדי אל

 לַײװ ,ןײטשרַאֿפ וצ טשינ זיא -- (א/אער

 תיב) י"בהוא :ןָא ךַײלג טוַײװ ןיילַא רע

 ןףיעס שאר} ס"ר הז ימלשורי לע זמר {ףסוי

 רמאקו/ :ךיז טגָאז ָאד ןוא ?ט"מר

 ןאכמ ןרקהמ שמוח הנושאר הנש ימלשוריב

 'כסמ שירב הנש לכב חוירהמ שמוח ךליאו

 ...שמוח המ :ןושל ימלשורי ןיא) ?האפ

 סע יו .(רכשל ךליאו ןאכמ ןרקל הלחתב

 רעד זַא ,קֿפס ןייק ןיא ,ןייז טשינ לָאז

 ןשינעֿפיט יד ןיא זיא טלעג-רׂשעמ ןוֿפ דוסי

 ענעביױהעג יד טול גנופַאש ַא ,הכלה ןוֿפ

 ןוא תודהי ןוֿפ ןּפיצנירּפ"הקדצ עלַאעדיא

 םיטרּפ עכעלטע .קיטע-הכלה ןופ טסַײג ןיא

 ,ןילרעב) רשוי טקל ןיא רימ ןעניֿפעג

 -רַאֿפ יד ןשיװצ .(76 ,ד"וי קלח ,ד"סרת

 ַא טכַארבעג טרָאד טרעוו םירוקמ ענעדייש

 טלָאװ סָאװ ,תוֿפסוּת ןיא טריטיצ ירפס

 רַאֿפ שרוש רעד ןַײז טפרַאדַאב ךעלטנגייא

 ךערז תאובת אלא יל ןיא; :טלעג-רׂשעמ

 ראש לכו איטמקרפו תיבר ,רׂשעמב בייחש

 יצמ יוהדה .קכ תא ל"ת ןינמ םיחה

 תיבר תוברל ,לכ יאמ ,ךתאובת תא רמימל

 ,תינעת) "וב חיורמש רבד לכו איטמקרפו

 ףיוא טקרעמַאב ןייטשלקניפ א"אר .(א/ט

 סָאװ) ירפס רעטשרמולּכ רעד זַא ,םעד

 רעדנַא םוש ןייק ןיא טשינ ךיז טניפעג

 רעטלעלטימ ןופ בָאגוצ ַא שזַא זיא (רוקמ

 -ה"צרת ןילרעב ,םירבד לע ירפס :ןעז)

 ,רָאנ זיא הלַאש יד .(166-165 .ש"ת

 ,רעטלעלטימ רעד ןָא ךיז טבױה ןעװ

 לואש 'ר ןזיװעגנָא ןיוש טָאה סע יװ

 טָאה רע סָאװ ,םירוקמ יד טימ ןַאמרעביל

 הנש ,ח"ציז'צרת ,רפס תירק) טכַארבעג

 טנשרדעג טרעװ סָאװ טרֿפב ,(234 ,די

 זמר אבא ר"אק :אנהכ ברד אתקיספ ןיא

 ןיאיצומ ןהשש ,םימי ישרפמלו ןיטומגרפל

 ןיא (ב/טצ) "הרות ילמעל הרׂשעמ תחא

 ימנ יכהו, ןבעגעגנָא ךָאנ טרעװ תוֿפסוּת

 ,ענָאמערק) ץ"בשת ןיא ןוא ."הדגהב אכיא

 שי שרדמב; :ךיז טגָאז (ט"צת 'יס ,ו"יש

 :"םיפסכ רׂשעמ תוברל רשעת רשע



 טלעג-רׂשעמ

 ןוא תושרד עלַא יד ךָאנ ןגעװטסעדנוֿפ

 רעד יו טעטירָאטװַא .ַאזַא טָאה םיזמר

 תועמ, ןגעװ טגָאזעג גרעבנעטורמ ם"רהמ

 יפ לע ףא; גהנמ ַא רָאנ זיא'ס זַא ,"רׂשעמ

 ת"וש) "גהנמ אלא הרותה ןמ וניאש

 רעמ רעבָא .(דע 'יס ,ח"סש ,גָארּפ ,ם"רהמ

 -ַאב לַאֿפ רעדנַא זיא סע רעסָאװ ַײב יװ

 -רׂשעמ ןוֿפ גהנמ םעד טימ ךיז טקיטעטש

 לארׂשי גהנמ; :גָאז רעטלַא רעד טלעג

 ַאזַא ןרָאװעג זיא טלעגירׂשעמ ."הרוּת

 -סנבעל ןשידַיי ןיא רָאטקַאֿפ רעקרַאטש

 ."הרוּתה ןמ; ןעוועג טלָאװ סע יװ ,רעגייטש

 ןבעוו ןביױהעגנָא ךיז טָאה גהנמ רעד ןעו

 .ןעמיטשַאב וצ רעוװש זיא ,ןעמערוֿפ ןוא

 ךס ַא ןיא יו ,גהנמ רעד טָאה קלָאֿפ ןיא

 הרֹוסמ ַא יו ןבעל טזומעג ,ןלַאֿפ ערעדנַא

 גנַאל טַײצ ַא רעגייטש רענעמונעגנָא ןוא

 טֿפירש ןיא ןַײרַא זיא'ס רעדייא ,רעַירֿפ

 טשרע רימ ןעניֿפעג לעיציֿפָא .טרָאװ ןוא

 ונבר ארקנש בקעי ונבר תונקּתע יד ןיא

 םרחב סנכהלע טגָאזרַאֿפ זיא'ס ּוװ ,'םּת

 :ןעז) "רצואה תיב לא רׂשעמה איבהל
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 טשינ זַא ,םירוקמ טול ףיוא טזַײװ רבחמ

 ךעלבעטשכוב טניימעג רׂשעמ טָאה לָאמ עלַא

 רעטרע ןוא ןטַײצ עסיוועג ןיא .לטנעצ ַא

 ןימרעט רעד שטָאכ ,בָאג רערענעלק ַא

 -לעז רעד קידנעטש ןבילבעג זיא רׂשעמ

 -ַאב ַא ןעוװעג ךָאד זיא'ס לַײװ ,רעב

 ,(הסנכה רעד ןוֿפ טנעצָארּפ רעטמיטש

 גרעבנעטורמ ם"רהמ רעד זַא רעבָא גונעג

 תודע טנעקעג טַײצ ןַײז ןיא ןיוש טָאה

 וכז רבכ םיפסכ-רׂשעמ תועמ לבא? :ןגָאז

 "הלוגה לכ וגהנ ךכש גהנמ י"ע םיינע הב

 ,ןעמונעגנָא ןעוװעג זיא'ס טַײװ יוװ .(טרָאד)

 ש"ָאר ןופ "רׂשעמה תונקּת/ יד ןזַײװַאב

 יד ןוֿפ ,רוד ןטירד ןזיב החּפשמ ןַײז ןוא

 עיצידַארט-החּפשמ יד .1346 ןוא 1315 ןרָאי

 יװ ,רעִירֿפ ךס ַא ךָאנ ןגיוצעג ךיז טָאה

 ןעי; :בױהנָא ןוֿפ ךַײלג ןרירַאלקעד יז

 טלעג-רׂשעמ -- 158 --

 וניתובא וגהנ םשמ ונאצי רשא ץראב יכ

 הרשעהמ דחא קלח שירפהל וניתובא תובאו

 המ לכמ הוצמ ךרוצל הקדצל הובגל םיקלח

 ,םהרבא רב לארׂשי) "ןתמו אׂשמב וחיוריש

 ,ז"פרת .,איפלדאליפ ,לארשי ינואג תואוצ

 יז ןבָאה רעבירעד .(194-192 ,ב קלח

 ןוֿפ טירטסוֿפ יד ןיא ןייג וצ ןסָאלשַאב

 רעקידרעװקרעמ רעד .ןרעטלע ערעײז

 טרעדנוה סקעז רעביא ןופ טנעמוקָאד-רׂשעמ

 ,ןימ םעד ןופ רעטסטלע רעד ,קירוצ רָאי

 קרַאטש יװ ,זַײװַאב רעקידנגונעג ַא זיא

 .ןבעל ןיא קיטקַארּפ רׂשעמ יד ןעוועג זיא'ס

 רזעילא 'ר ןוֿפ טַײצ רענעי ןוֿפ האווצ ַא

 (ץנַײמ) אצנגמ ןוֿפ לה לאומש ןב

 -רַאֿפ (1356--ז"יק הנשה שאר ןברָאטשעג)

 םהלש רׂשעמ ונתיו, :ףרַאש ןוא ץרוק טגָאז

 ונתי ךא .םקיר ינע ינפ ובישי אלו .אקוודב

 טשינ .(209 ,טרָאד) "טעמ ןה בר ןה ול

 ןרָאי רעטרעדנוה ןיא ךָאנ זַא ,רעדנּוװ ןייק

 ןוא ןשרד-הנידמ רעד ןבירשעג טָאה םורַא

 ןוֿפ רבחמ רעד ,ריאמ ר"ב השמ 'ר חיכומ

 -נּפפא דוד 'ר ןוֿפ טַײצ ןיא) השמ ךרד

 ,גנורַאֿפרעד ןַײז ןוֿפ ךמס ןֿפױא ,(םייה

 טיירב ןוא גנעל רעד רעביא קידנרָאֿפמורַא

 דנַאלשטַײד ,ןרעמ ןיא םיבושַי עשידַיי ןוֿפ

 טיה דנַאלשטַײד ןיא זַא ,תומוקמ ךָאנ ןוא

 ןימייקמש םוקמב; רׂשעמ ּפָא קרַאטש ןעמ

 רׂשעמ ןינתונש ,זנכשא תנידמב ומכ רׂשעמה

 ,(ט"י םויל) "םירישע המה ןכ לע יוארכ

 (ה"לר-ל"ר ןרָאי יד ןיא) טבַײרש ךפיהל

 'ר ןוֿפ דימלּת רעד ,השמ ר"ב ףסוי 'ר

 ןבָאה ךַײרטסע ןיא זַא ,ןילרסיא לארשי

 :עמורֿפ רעייז רָאנ ןבעגעג טלעג-רׂשעמ

 רׂשעמ ןתיל ךירטשואב גהנמ ןיאש רמאו,

 םישנא קר םירבד ראש ןמ וא תיברה ןמ

 דימ רׂשעמ ונתי םידיסח םהש םידחוימ

 ,טרָאד ,רשוי טקל) "רבד לכמ חויר ולבקשכ

 ,םירֿפס-רסומ ןוא תואוצ ײר ַא וֿפ 6

 ןעז ןעמ ןעק ,טריטיצ רעטַײװ ןרעוו סָאװ

 טַײצ רעד טימ ךיז טָאה טלעג-רׂשעמ יװ

 ,עּפָארײא-חרזמ ןיא טײרּפשרַאֿפ קרַאטש

 -מוא .*ןדִיי עשיליוּפ ןוא עשיווטיל ןשיװצ



 טלעג-רׂשעמ

 הקֿבר ןוֿפ רֿפס-רסומ רעד טזַײװַאב טקעריִד

 גהנמ רעד זיא ןליוּפ ןיא ךיוא זַא ,רעניטקיט

 ןייא, טגנערב יז .רעטלע ךס ַא ןבעג רׂשעמ ןוֿפ

 סָאװ ,קלָאֿפרָאּפ םורֿפ ַא ןוֿפ שרדמ ןוֿפ "הׂשעמ

 -וצ ,"דלאג טימ ןדנוֿפג הרוֿפח ןייא, ןבָאה

 ,ה"בקה ןוֿפ ייז טױרטרַאֿפנָא ןוא טקישעג

 ,טשרעוצ .ןרָאי לָאצ ַא רַאֿפ ןודקּפ ַא יװ

 ימורֿפ יד| איז זיא, ,עטרבחמ יד טלייצרעד

 טאה 'נוא טליצג שטאה 'נוא ןיגנג ןהשא

 זיא'ס ןעוו ."טגילגפא ןוֿפ רד רשעמ זד

 ליו ןה"בקה} רד וד; טַײצ יד ןעמוקעג

 טגָאזעג יז טָאה ,"ןבאה רדיוו ןודקפ ןייז

 ןובעגּפָאו ריד ליו ךיא ,םוקא :ךאלמ םוצ

 לבקמ ךיא באה ליֿפ וזא 'נוא וזא .ןובשח

 ףבעג רשעמ ךיא באה שאד 'נוא טזעװג

 רעד ןיא ךואוו ילא ךיא באה ליֿפ וזא 'נוא

 ימרא ךיא באה ליֿפ וזא 'נוא .ןבעג הקפסה

 ךיא באה לי וזא 'נוא .ןבעג שיוא ןדיימ

 ,ןרעה םנייד גאז זאד .ןדיילק ןישאל םיינע

 .טאה טקישג ךיד רעד ,זיא ןודקפ רעד םעד

 טרעוו ןודקפ ןייז רעד ןדניֿפג ןייא רע טרעוו

 ןודקפ ןעד םיא שאל אד ,ןיזעוו רֿפ רישעב

 ,ח"עש ,אקארק ,הקבר תקנמ) "ןמענ רדיוו

 -ַארעטיל-רסומ ןוֿפ טציא .** (יעיֿבש רעש

 .ןבעל ןוֿפ ןטקַאֿפ וצ רוט

 ,ןַאדיײק ןיא קדובו טחוש ,השמ ר"ב לואש 'ר

 םכתא ריהזמ ינא; :רעדניק ענַײז ןָא טגָאז

 איביש חוװר לכמ רׂשעמ שירפהל ורהזתש

 םכקופס ידכ םכל י"שה ןתיש םיאבו םכדיל

 'ינעל וא םכבורק 'ינעל רׂשעמה וקלחת יזא

 ןמ םירפס ונק יזא ו"ח ואל םיאבו םכריע

 םכל יתבתכש ומכ םכלש רׂשעמ תועמה

 רפס) "םירפסה 'ונקית ןכ דומילה רדס

 (א/בי ,ח"מקת .,אנדארוה ,םירעש םחל)

 -עצנעצ שריה 'ר טָאה ,טַײצ רענעי םורַא

 עטשרע יד ןוֿפ ןוא רעיוב יד ןוֿפ רענימ

 ןיא ,הלהק רעװעשרַאװ רעד ןוֿפ םיגיהנמ

 רע סָאװ) האווצ רעשיטע רענעביוהעג ןַײז

 1810--1785 ןרָאי יד ןוֿפ ךשמ ןיא טָאה

 -ַאב קרַאטש רָאג (טרידיווער לָאמ עכעלטע

 ןוקּת;ע רַאֿפ רׂשעמ ןוֿפ ּפיצנירּפ םעד טנָאט

 ַא רעביא סָאד טרזח שריה 'ר ."המשנ

 טלעג-רׂשעמ -- 159 =-

 ייז ,רעדניק יד טגָאזרַאֿפ רע .לָאמ רָאּפ

 -ַאב ַא ןריֿפ ןיא ןַײז רהזנ קרַאטש ןלָאז

 תוצמ, לַײװ ,רׂשעמ ןוֿפ ןובשח רעדנוז

 ךיוא .'דוחל רׂשעמ תוצמו דוחל הקדצ

 ַא טלעגירׂשעמ  רַאֿפ ןבָאה ייז ןלָאז

 טשינ ךיז לָאז סע ידּכ ,לטַײב ןלעיצעּפס

 עודיש יפכוא :טלעג רעדנַא טימ ןשימסיוא

 םירהל ייח ימי לכב גהונ יתייה ,םכל

 תולימגלו הקדצל רׂשעמ יתוסנכה לכמ

 הזו ,יריׂשעה קלחה היה טעמ םאו ,םידסח

 רׂשעמ דוע ףיסומ יתייה ,בורה י"פע היה

 ,ינב ,םכתא הוצמ יננה ןּכ לע רשא ,ינש

 םימעפ יתש ירחא ראשנש שוכרהמ םירהל

 ,ינש רׂשעמו ןושאר רׂשעמ רׂשעמ

 ילש סקנפב) דחוימ סיכב ילצא םיחנומה

 ומירת םגו (הז סיכל בייח ינא המכ םשרנ

 ופרטצנ אל דועש תוסנכהה קלחמ תישימח

 םכל רובעיש ,ראשנה םוכסהמ .הז ןובשחל

 םימעפ יּתש םירהל םתא םיכירצ ,השוריב

 רתונה תאו .יתמשנ ןוקּתל ,יליבשב רׂשעמ

 ,רבעה ,רעוװָאקירעשט .א) ?םכיניב וקלחּת

 רעד .,124(1 ,א ךרכ ,ח"ערת ,דַארגָארטעּפ

 לאכימ סחנפ 'ר קידצ ןוא בר רעטמירַאב

 -ַײז החּפשמ רעד טגָאזרַאֿפ עילָאּפָאטנַא ןוֿפ

 טיהעג ןַײז טלָאז ריא ,ערעַײט עניימ, : רענ

 רעַײא ןוֿפ לטנעצ ַא .ןבעג רׂשעמ ןיא

 ןוא טַײלעמערָא ןלייטעצ ריא טלָאז הסנרפ

 ַײב לָאז טלעג-רׂשעמ יד .םיֿבורק עמערָא

 יד טלָאז ריא .רעדנוזַאב רָאג ןגיל ךַײא

 יד .ךיז רַאֿפ ןָאטרַאֿפ טינ לָאמנייק טלעג

 יו ןענעכער ךַײא ַײב ךיז לָאז טלעג

 ףרַאד טלעג-רׂשעמ יד .טלעג עדמערֿפ+-

 -עמערָא ןלייט וצ ףיוא טיירג ןַײז קידנעטש

 "השודקבש םירֿבד ערעדנַא ףיוא ןוא טַײל

 'ר םסרופמה קידצהו ןואגה ברה תאוצ)

 ,אילאפיטנא ק"דבאה ל"צז לאכימ סחנפ

 -רסומ ןוֿפ טסַײג ןיא .(ח ,א"ערת ,קסניפ

 ןדַיי עקיטכרָאֿפסטָאג תורוד ןוֿפ תואווצ

 ןבעגעג ץרּפ .ל .י טָאה תומשנ עמורֿפ ןוא

 לַאעדיא-רׂשעמ םוצ ןוקיּת ןשירעלטסניק ַא

 'ר ."תואווצ רַיֿפ -- תורוד ריֿפ, ןַײז ןיא

 יד ןָא טגָאז רוד ןטייוצ ןוֿפ ןימינב



 טלעג-רׂשעמ

 ...יתיב ינב זַא ,גנַאלרַאֿפ ךיא... :רעדניק

 ןוא ...רׂשעמ לָאמ ייווצ ןַײז שירֿפמ ןלָאז

 ינובשח לע ןושאר רׂשעמ ןבעגּפָארַא ןלָאז

 .טַײלעמערָא ןלייטעצ ןוא יתמשנ ןוקּתל

 סָאד ,טשער רעד ןוֿפ ייז ןלָאז ךָאנרעד

 ןבעג ,השורי רעד ןוֿפ ןיוש טסייה

 גהנמ ןַײמ יוו ױזַא ,ךיז רַאֿפ ינש רׂשעמ

 םג :חוויר ןוֿפ רׂשעמ ןבעג וצ ןעוועג זיא

 ןוֿפ ןדעי וצ ןוא .טַײלעמערָא רַאֿפ -- ןּכ

 ַא ןַײז ףיסומ ייז ןלָאז תורׂשעמ עדייב

 העוט ךיז ייז ןבָאה רעמָאט ;האמל שילש

 תורׂשעמ עדייב יד ןוא .ןובשח ןיא ןעוועג

 -עמערָא עדמערֿפ רַאֿפ הקדצ ןבעג יז ןלָאז

 ןוא ... םיֿבורק רַאֿפ טשינ ןוא ל"נכ טַײל

 ןלָאז רעדניק ענַײמ זַא ,רעײז טעב ךיא

 רָאי סעדעי ןלײטּפָא ןוא גהנמ םעד ןטלַאה

 רׂשעמ חוויר ןצנַאג םענוֿפ הנשה-שאר רַאֿפ

 ,ןעטפירש ,ץרּפ .ל .י) טײלעמערָא רַאֿפ

 ןיא .* (379--378 ,ווו ,1903 .,גרוברעטעּפ

 תאמ םדא תוגהנה רפס ןשידִיי-שדוק-ןושל

 ןוֿפ טריטיצ) םיהנפוא דוד יבר ןואגה

 ַא ןָא ןוא עטַאד ַא ןָא קורדרעביא ןַא

 ףיוא סקניּפ ַא ןוֿפ ךיז טדער (טרָאקורד

 הדימ יד, :רׂשעמ ןגעװ ןובשח ןריֿפ וצ

 "סקניּפ ןייא ךיז ןכַאמ וצ זיא םידיסח ןוֿפ

 רע הקדצ ליֿפיװ ןבַײרשֿפױא טרָאד לָאז ןוא

 טלעג ןַײז ןוֿפ טיג רע רׂשעמ ליֿפיװ ןוא טיג

 -קעװַא רׂשעמ סָאד טָאה רע סָאװ ףיוא ןוא

 תומוקמ ערעדנַא ןיא .'|14 'ז| "ןבעגעג

 = ךוב-רׂשעמ לעיצעּפס ַא טריֿפעג ןעמ טָאה

 רעד סָאװ ,רעדנּוװ ןיק טשינ ןיוש זיא

 -ֿפױא םַײב ךיוא קלח ןַײז טמענ רׂשעמ

 רעד ןיוש .החּפשמ עשידִיי ַא ןעיוב

 רעד זיא םורד; :רָאלק טדער שפנה תחמׂש

 וצ רשעמ ןמ זא הנותח רעד וצ גהנמ

 .(ג/זפ .,ז"סת ,ןײמד טרוֿפקנרֿפפ "טלאט

 טהנעט טרעדנוהרָאי ןט18 ןוֿפ ןחדב  ַא

 :(םיא טגניזַאב רע ןעװ) ןתח .ַא וצ

 ילא ןופ ןוא ןדנ ןַײד ןופ רׂשעמ ביג;

 ריד ךיא ןיב ,רשוע טׂשריוו אוד ,לידנאה

 ליבשב רשע קוספ ןיא טיטש ׂשע .רׂשבמ

 לש וסקנפמ/ ,דניקֿביר קחצי) "רשעתתש

 טלעג-רׂשעמ -- 160 --

 ,י"שת ,םילשורי ,הדוהיל החנמ ,?ןחדבו ןזח

 :עקַאט טבַײרש קיטָאק לאקזחי ןוא ,(4

 טימ ץינעמַאק ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא זַא;

 סָאד ךיז ַײב ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,ןדנ םעד

 "טלעג םעד ןוֿפ רׂשעמ ןבעג וצ עטשרע

 ,עשרַאװ ,תונורכז ענַײמ ,קיטָאק לאקוחי)

 ,ןעגנורדעג זיא ןוֿפרעד .(275 ,1 ,ג"ערת

 ןוֿפ ןבעגעג ןעמ טָאה ןדנ ןוֿפ רׂשעמ זַא

 'ר| ז"ט ןטיול ױזַא טשינ .ןליוו םענעגייא

 סָאד זיא םיא טיול :ןל"גס לאומש ר"ב דוד

 ןַײז ףיױא טגירק ז"ט רעד .זומ ַא ןעוועג

 לאומש ר"ב לאוי 'ר| ח"ב םעד רעווש

 בתכ ל"ז ןימחו ירומו) ח"ומוא :{שיקריס

 אל בויח וב ןיא ונלש ןוממ לש רׂשעמלש

 הזמו ...יתהמתו ןנברדמ אלו הרותה ץמ

 ףוכל םיגהונש המל ךמס ןיל הארנ| ל'נ

 ןתיל ולש  אינודנ תלבק 'עשב ןתחה

 אקודד םירמוא תצק יתיארו ...רׂשעמ

 רׂשעמ שירפמ ןתחהל תנתונ הלכהש ןדנהמ

 ונבל ןתונ ןתחה יבאש הממ אל לבא

 ...יתהמתו רׂשעמ רבכ ןתנ ויבאש םעטמ

 הממ תתל בייח ןאװהש איה ארבג תבוח

 ויבא ול ןתנש יל המו 'תי לאה וננחש

 "ןכ רמואה ןת|ןשבושמ תעד יאדו ונתח וא

 לאומש ר"צ הוח 'רק בהז ירומ רפפ)

 ןיא .(אל ,אלש 'יס ,ו"ת ,ןילבול ,ל"גס

 ןזיווַאב רׂשעמ ךיז טָאה ןטַײצ ערעזדנוא

 יד ןגײיל ןוֿפ טקַא ןשירָאטסיה םעד ןיא

 ןכרוד לארׂשי-ץרא תלואג רַאֿפ תודוסי

 ,דוסיה-ןרק םעד ןֿפַאש םַײב :אֿפוג קלָאֿפ

 -ןרק םעד ןֿפַאש ןגעו הטלחה רעד ןיא

 ץנערעֿפנָאק רעשיטסינויצ רעד ףיוא דוסיה

 שירָאטסיה טרעוװו 1920 רעמוז ןָאדנָאל ןיא

 יולמל תידוסי אמגוד רותב; :טרירַאלקעד

 -סיהה סמה שמשמ תאזה תיממעה הדובעה

 ימואלהו ירוט

 רׂשעמה לש

 -ופו יח היהש

 םעה ייחב לע

 "הודו רוד לכב

 ,41 ,םלועה)
 ,25י+* . 6 :6+.6.+*+-=

 .עקרַאמ:רׂשעמ



 טלעג-רׂשעמ

 רעייז ןיא ןוא ,(8 ,פ"רת ,ֿבא ו"ט .,ןָאדנָאל

 יד סָאװ ,'םידוהיה לכ לא; עיצַארַאלקעד

 ,10 ,םלועה ןעז) טזָאלעגסױרַא ןבָאה םיגיהנמ

 :רימ ןענעייל (2-1 ,א"פרת ,תֿבט ביי ,ןָאדנָאל

 לכות םויכ השורדה תיקנעה תוצמאתהה,

 עובק ימצע סמב קר היטב תא אוצמל

 "רשעמ;ו ונל הבגשנ תידוהי הרוסמ .יתטשו

 םורַא .(2 'ע) "הילא םמורתהל ונילע .המש

 רימ יװ ,ןֿפַאשעג ךיז טָאה טלעג-רׂשעמ

 ןוא :הכלה עטגײװצרַאֿפ טיירב ַא ,ןעעז

 ךיז ןענַײז םירוקמ יד .רוטַארעטיל-רסומ

 ןלָאז רימ ידּכ .רתוס קרַאטש זַײװרעטרע

 ףטסקעט עקידרעטַײוװ יד ןײטשרַאֿפ רעסעב

 םעד ,םעלבָארּפ ןייא ןרעלקֿפױא ןעמ זומ

 הלאש-טּפיוה יד .תוריּתס עלַא רַאֿפ רוקמ

 ןצינרַאֿפ ןעמ געמ ץלַא סָאװ ףיוא :זיא

 רעבעג-רׂשעמ רעד געמ יצ ?טלעג-רׂשעמ

 ןוא הקדצ עקיטַײז טלעג םעד ןוֿפ ןבעג

 סָאד רעדָא ,תוצמ ענעדײשרַאֿפ ןֿפױק

 זיא רעבעג-רׂשעמ רעד .טרעװרַאֿפ זיא

 ,טלעג םעד ףיוא העד-לעב ןייק טשינ רעמ

 טרעהעג סָאװ ,ןודקּפ ַא ןוֿפ רמֹוש ַא רָאנ

 -יא סָאד רימָאל .טַײלעמערָא וצ ןצנַאגניא

 רעד :ליּפשַײב ןטערקנָאק ַא טימ ןרירטסול

 ןהלש רׂשעמ ןינתונהו, :ןבָאה ליו ל"ירהמ

 .הליפּתה תעשב םקילדהל תורנ תושעל

 "םיינעל ךייש רשעמה יכ ןישוע ןידכ אלש

 ךמס םעד ףיױא .(א/חמ ,ויש ,הטינויבס)

 ןיא; :א"מר רעד טנקסּפ ל"ירהמ ןוֿפ

 תורנ ןוגכ הוצמ רבד ולש רׂשעממ תושעל

 ּוננּתִי קר הוצמ רבד ראש וא תסנכה תיבל

 םעד .('א ,ט'מר 'יס ,ד"וי עיוש) "?םיינעל

 ירַאֿפ ןוא ןעמונעגנָא טָאה טקנוּפדנַאטש

 ןיא ןגנילריונ ןאה אפי ףסוי 'ר טיײרּפש

 ,ץמוא ףסוי "רשעמהו הקדצה קרפ; םעד

 וראק ףסוי ונבר .(זעק ,ג"פת ,ןיימד פ"פ

 ןיא הווצמ ַא ןֿפױק געמ ןעמ זַא ,טלַאה

 -תֿבוט ַא ןבָאה טַײלעמערָא יד ביוא ,לוש

 -רעד טשינ זיא רעטַײװ ,םעד ןוֿפ האנה

 םא ה"בב הוצמ תונקל ןינעלו :טביול

 הז םג םיינעל םינתונ ןינוקש הוצמה תועממ

 רבד רשעמהמ םיסמ עורפל ןינעלו רַתֹומ

 טלעג-רׂשעמ - 161 --

 בויחמ ומצע רוטפל ול ןיאש הז אוה טושפ

 ,יקינולאש ,לכור תקבא) רשעמ ןוממב ונוממ

 -ַאב טסַײג םעד ןיא ?(6ג 'יס .,א'נקת

 ןוא ך"ש רעד ןרעלקרעד ןוא ןקרעמ

 ,טרָא ןֿפױא העד הרוי ןיא בהז ירוט

 לכדא :םירוקמ ערעדנַא ןוֿפ ךמס ןֿפױא

 תירב לעב תויהל ןוגכ ודיל אובּתש הוצמ

 ןכו ג"הכו הפוחל הלכו ןתח סינכהל וא

 ןליאשהלו םהב דומלל םירפס תונקל

 תלוכי היה אל םא םהב דומלל םירחאל

 לוכי הוצמ התוא השוע הוה אלו ודיב

 .ך"ש ןטױל טריטיצ) *רׂשעמה ןמ תונקל

 -נעדנָאק רעמ טַאטיצ רעד זיא ז"ט ןיא

 ןעמונעגנָא טָאה טקנוּפדנַאטש םעד .(טריס

 רעד לרֿפס-רסומ ןַײז ךרוד טײרּפשרַאֿפ ןוא

 -עוו ,ריאמ ר"ב השמ 'ר חיכומ ןוא ןשרד

 אוה ןוממל האופרהו, :זיא ָאטָאמ סנעמ

 לָאז ױזַאק :טבַײרש רע סָאװ טָא ."רׂשעמ

 ןופ טלעג םעד טימ ןַײז גהונ ךיז רע

 ,תואקדנס ןוֿפ הווצמ ַא טֿפערט סע זַא .רׂשעמ

 געמ ןֿפױק םירֿפס ןוא הלּכ-תסנכה ,להומ

 סָאד זַא ,ייז ףיוא ןבַײרשֿפױא ןוא רע

 װיזַאא טלעג-רשעמ ןוֿפ טֿפױקעג זיא

 םעד ןוֿפ גנוצעזרעביא רעשידִיי רעד טיול)

 רֿפס ןַײז ןיא ,ןַאמדלױװ רטלא עשוהי ֿבר

 ,1פ (בנ 'יס ,חע ,ט"ּפרת ,םילשורי ,ןמא ורמאו

 -טסוליא ןַא ךָאנ ןרעו טכַארבעג ָאד לָאז

 -ָאלָאװ םייח 'ר ןוֿפ טַײצ רעד ןיא .עיצַאר

 רעטמירַאב רעד ןוֿפ רעדנירג רעד ,רענישז

 געמ יצ :הלאש ַא ןעמוקעגֿפױא זיא ,הֿבישי

 ,רׂשעמ ןַײז ןובשח לע ןזַײּפש ךיז רענרעל ַא

 ױזַא ךיז טָאה ןַאמ-הֿבישי ַא ?טיג רע סָאװ

 ךלַאב יװ ,ןטלַאהעג טָאה רע לַײװ ,טריֿפעג

 האריל דמלּת ןעמל :טייטש ינש רׂשעמ ַײב

 ,ךעלגעמ זיא רעבירעד ,(גכ ,די ,םירבד)

 ןוֿפ ןַײז סנרֿפמ ךיז ןוא ןענרעל געמ ןעמ זַא

 -עג דימלּת םעד טָאה ךָאד .טלעג-רׂשעמ

 טרָאֿפ םורַא ױזַא רע זיא רעמָאט ,טרעבגע

 קעװַא רע זיא .רׂשעמ תֿבוח אצוי טשינ

 -עג םייח 'ר םיא טָאה .ןיבר םעד ןגערפ

 ןײלַא רע טָאה הלַאש עבלעז יד זַא ,טגָאז

 וצ ןזיװַאב טשינ טָאה רע רָאנ ,טַאהעג
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 0 אזיקיסּפ
 *ץטרה ןת 8:6 לכו קח ןּפ 6 סנש ?לונינ סד רשע רחנועס ןכ סט סלפ

 ןוממ רשעמ
 סינכרג !יכחס) טיינעלו סדות ילמענ רטעװס ףקיע
 * סייונש ןוירפ ןנוכמ סנווגו - סיזורע םיבנסנו
 לוקכו סרוה דומלת ססו כ סכנ סיכונה תופוק ססנס9
 * סיחרוס זסנכרו סינות
 * עיבר סידסח יללוג תפוק) ןחיונממ טעמ

 סוס ןידס סזו ונממ ןתי עיכרפושינשנ ת'ס תילעל סג
 "כט ױחכ סקינג סיכנוה סניול סנורס טריע גסנמ לע
 ת'סנ וזייגעג גרנחיש סדוקד ץיעג ךֹל * ש עיס3
 * רסעמס ןמ חתנ וחעד סיִהּ*
 ּותהֹכגַֹו וחֹפז!ו סרות'ס תשכפה תווֿפזס תיינקל סג
 שינש) ןתי סינוקסהנ ןיסס סע-כ תוכיתסו יתיח ישנו
 ףיסוח זו סינוק שי סו ונריע גת סז סג עינרנו
 עיניו שיעסע רשעזה"ןמ בשהנ ,תפסוחה סהינפ
 * ןינקס שדוק ךנ ןיוכז:יש ןניענו
 רופננ סירחקפ סניקשז נו סהכ רומננ שירפס תונקפ
 ךּפ ?נמנה סנוק סיה סו ודיכ תנוכי ןיס ס0 ססּכ
 ססילע נוחכי סנו י סי"תס} ספ ח-יס דנלכו רסעזַה
 סתנעג סוקי'חי סו וערז ועוי ןעמנ רטעזה ןת סהט
 ויתונכו וינכל כ חו סיינעה ומזו ויכס םנ-פפו ןווצ
 ויתויח'ו ויסל כ'חהו ס}עמו סינש סט רחוי ינודנּפ

 ןריצ יינעג כ'חחו וי:כשנ כ חֹחו סינורק ר029 כ'חהו
 ימּנ סז כו" ת"ח ריע יינעג כ"ו י'ס יינעג כיז סו

 סזנ יכ תכנ סנווזנע חעדפ וקֹכחֹכ רשעמר נונחתש
 סרסמ ?נת יתכח ורמֹק פכ0 * י'כּנ ןייע תוקינִמ,שי
 ירטעמ חועממ ומסווינהֿפ סנרפתס ימפ
 כ"כות י'חנ ןיכ סמנעג ןיכ ץבקנ סיֹסנה סיפונ: תתל
 סידתונו תרוכח ינר סיסנש ונייהד סרוח דומנח חוש

 ניו לכסמ ינימו י'וקקו -ופֿפ ןײס9 תוסנוה סינויו
 סח זונה סרונחכ וע קקספ וס קרפ תינקל ןנו
 רומנ סירפפ תונקכ וק 'ןגק סירבונ תועזה סיכנוה
 * תיונח ינג ןהב
 תנוכי שי סל ף סיינע יב סהכ רוח ז ירפס חונקכ
 * רטעמה {* ץ ח תוטקכ ודיּכ

 ּו תירנלענ חויסנ ןובכ ודינ הֹחַכַה הב לכ3 זתנ
 תנוכי סיק 03 סח ןהּב ??חכו ספ'תפ ןחח םינכהנו
 * ףטעתס סננ סמחס סחוס השוּפ סיה ק ווויּב

 ףסכ ול טייוגנ חממ ּכייחה נהרשיב ת"וערפ ע'ורפפ
 * שתמ סיײנס חירפ תז ירו סנשסנ ונ ןיזו סזגנוג
 סתר כֹה ןיק סק ריש עס וכורק ןּכנ רחלמ ריִכְזסֹע
 * סיינע ינונ ןגט לכו ןחיֿפ

 "סעװס ןול וקחוד תעשב רישענ וניפחו סרל תוונהֹל
 ףק סונמה ?גיחמג רשעממ כסחנ ינעס ךכ רח סו

 * ךכֹנ סניחתמ ןווכחנ 026
 נחת ערגת נו חיורמש חוי-ה כמ רשע ןזת חחנ
 וחיב תפנרפו ותסנרפפ סיכיירנר וניפס חיבה תוחיני

 רֶשעִתִה ןמ ץחנוי ןיולש תוונמכ יו ויניה כ ס1
 ?כמ רשעמ סיי 03 ץווידה ןמ סתוה סכניו יניס

 * לֹנכִר ןמ ינוכ ח:ירּה
 סעשנ יונמ ריס יוכ יודיש חע פככ רסעמ ירעיי
 סינימחי ?סו קנמייקיו רשעמ חוונממ סטמ חי הניש
 ירססש דיח ונתינ נייח סתפ רטעמ שירפמ וס רוונַּת

 ּו -חסת לככ רנועוחנ ססי סע לכ ונ סייועמ סיינע
 תוסר יפג קנתי זוהש חצר גע טירפמ ול רדנסֹוװ אפ

 : ןיא םיניד-רׂשעמ

 ּוחּכ טכמ עעק ןזינ תינסנו טירפסנ סוהיקפּפ טניּפ
 זוהר יפנ רתנחנ קצח וכֹנ 90 ןחיש דנכנוופ ססריש

 לכּנ רנוע דימוישכע סתתמ זקעדנ רעגססווייפ =!
 * רחֹּת

 ניי סייגעס ךרונ ידכמ רוי סנרס רטעתפ :כזס7 33
 יסטמשה ץונסמ ' הכָחְו ג סנסכ וקכחנו ורעככ
 סה 40 ?ײטקקרע וט תוסענ רשעתכ ןירכחשמ ןיֹוה
 תינ סמ ו) סיִהי סו ינע קני הלס סיינעג זוירִס ןתי
 חתנעג דיסתה דספהסֹו לשעמ) תוירה ונ קסעחנ סו
 ריסתה ?ו חיורה ' וו טיקפע ינש ונומתכ ץפעתנ סה
 סקנענ חוירס ןמ ּוחֹוח ןיכנת ןיסו ומנענ ריס
 ןתי 07 ןרקס ןע רשע טיר:ס רככ ס0 00 ןרקק
 ץוירס ןפ תמעז 9לכוי 03 ןורשתו תוירה נכמ רטצת
 ? רינג רע סכרכ ונ קיריו ונורסת סי סוקמהו

 תונודג תוותל ססו רשעמ תפסות

 ֹט

 י זינס קדנ תצטֹל א
 * סיוקח ינּפוג תתוק) -סעזסעינרערזי

 ּכונחטכוק רשעת עינר וה טי רתוי ת'ס תוילעל }
 * רטעװסןמ תזכ ותעדב סיה 0 וז;יילעב

 סינוק סס} טיטכ 'וכו ת'פ תטכעס ומכ תונחה ץימקכ *ן
 ?תעטנ ותעוכ סיה 0נטכ וק * עיכרו שינשת רתוי וס
 * רסעחס ןמ תתנ ןינקס
 י עקרשייתתנ תורכק יתנ תונקע

 ספֹיכו בלולו טכופו וווזמו ןיניפזו חינינותינע תטקל {
 * ויככ סרות ןידמלמ רכ-= {}

 'טעמס ן ןוח תנשמ ורי סֹק ססנ רומננ ירפפ תטקל ר
 * 'הוסליפש סרנ תעּכ סירדנע {}
 טלסלשי סע6 הישעניזורוע שנק ןרדּב רדטש סירוע 9

 * וילע רננתמ ורגי
 ן ץוח וילע ויתוקתַהו הכנות י קג תוקרנו תנצל או

 ילס טייגעו ת'תנ סש כונתתש תונונ עני * רשעמה
 * רטעװ סה

 ו6 תירכ גצכ תוירנ ןונכ ודנ ?נזס סועמ לכנ חתֹצ בו
 שעה ןמ ץוח ןתי תנשח ודי סקס תוחנ ןתח םינכהֹל

 נו תחנמ רֹחטכ וינויכו כ סכנ קינרקל זורנ תוסעל בו
 * סיינע) יכייש

 רשעװמ סכ סניס תכוח יכס ונכ ?סש סטת לכ ןכו ףו
 * שינויכקפ חונתתו תממ חולשתולקשה תינחמ יב

 "יתנרזו סיס ןוגכ .עורזכ סנועה תונו ןיצעו;ש סמ וט

 * רשע 0 לבס סקרככ בשחנ
 סיונעס ותינ ינכ ויהיש סועתש ךהיכ ינכ סיינע ויהי ײ

 טידכע3 ?שהסיטת סהנטעהשיש כטומו 'סימותיהו
 ףה רס עמו כשתנ וניול ךל - סקרגנ ונ גסהתיו סירכנו

 שיערויש טיליחנכ שתשעו סינעקכ ונ קיעסי סֹל
 פסח ?יתהכ ט ןיק רתיהו רוסיסנ סיחינסמו

 רטננעכ ןמ סינעקס לע סילודגל םיט תוריכשס

 ןילוח

 ןהתיפי ןכו סטמפו טינט שש סינטקס וכו וחיכ  תוהיַי
 * ןתומש ןתו רחושַתו שס ותתקכ סינומש

 ףֹוה טסיכל 96 ןתש פע סיכואסס ריש עה וכורק ינכנ תתע
  זחיכ סדיש ינפמ וט תומר ססינול) ןרלש עי ןתטספ

 סג 5 וכ

 .ה"ילקת ,המלש לש וניז תיב



 טלעג-רׂשעמ

 ליקהו, ,ןואג רענליוו םעד ,ןיבר ןַײז ןגערֿפ

 כ"חאו ...ול רשא לכ דבאש דע ומצעב

 רמאו .ונורסח ת"ישה אלמיו םיינעל םליש

 רמושהו .קזיהה ןמ חטבומ רׂשעמ רמושה

 ירעש רדס) "רשעתיש רכׂשל חטבומ שמוח

 רעד :המ 'יס ,18 ,א"לרת .,אנליוו ,םימחר

 םייח 'ר ןוֿפ הׂשעמ ַא זיא טרָאד ךשמה

 תועד - יקולח יד .(שמוח ןגעוו רענישזָאלָאװ

 רעכעלגעט גָאט ןיא טלעג-רׂשעמ בילוצ

 -זעיגילער עלַא יװ ,ןענוֿפעג ןבָאה קיטקַארּפ

 -ּפָא ןסיורג ַא ,ןבעל ןשידִיי ןיא ןגַארֿפ עשיטע

 לייט ַא .תוֿבושתו תולאש לָאצ ַא ןיא גנַאלק

 דחּפ ןיא יטנורפמאל קחצי 'ר טנכיײצרַאֿפ טָאה

 ךיוא ןוא "חוירה רׂשעמ; רעטנוא קחצי

 תוהגה ענעבעגעגוצ יד ןיא ?םיפסכ רׂשעמ,

 ךורב םהרבא 'ר ןוֿפ "םהרבאל רוכז;

 המלש לאפר ֿברה טָאה ךיוא .ונריפיפ

 טלמַאזעגֿפױנוצ אֿבוצ-םרא ןוֿפ ודאיינאל

 רעסיורג ַא ןיא ןעגנוניימ ענעדײשרַאֿפ יד

 ,הנידנאטשוק ,המלש לש וניד תיב) הֿבושּת

 םעד ךָאנ טָאה רע ןוא ('א 'יס ,ד"וי ,ה"לקת

 יו תונקסמ יד טרילומרָאֿפ ןוא טרימוזער

 ןטקנוּפ קיצרעֿפ רעביא ןיא םיניד-יקסּפ

 יװ הֿבושּת ףוס םוצ ןבעגעגוצ יז ןוא

 ַא .(עלימיסקַאֿפ ןעז) ?אתקיספ אתכלה;

 טקורדעגרעביא זיא םיניד יד ןוֿפ לייט

 ישש קרפ, יװ ןהכה םהרבא ךרוד ןרָאװעג

 -שורי ,םהרבא ינב :ןיא) "רשועהו רשעמה

 רעד ןוֿפ .(ב/זי--ב/וט ,ה"סרת ,םיל

 טלעג-רׂשעמ ןגעוו םירוקמ לָאצ רעסיורג

 -ַאכ רעמ יד טכַארבעג רעטַײװ ָאד ןרעוו

 ֿבױחמ זיא רֿכילטיא :עשיטסירעטקַאר

 זד םיחוור ינייז ילא ןופ ןבעג וצ רׂשעמ

 השוריב תשרי זאוו רד אייז זע טוה רע

 דנעֿפיג רע רדא הנּתמ םיא בעג ןמ רדא

 טימ טברע רע שאוו רדא האיצמ ןייא

 זד טינ חװר רעד רעװ ...הֿכאלמ רנייז

 ׁשע זא ןבעג ןוֿפ רעד רׂשעמ טנעק ץמ

 לאז אד גינעֿפפ ןהעצ זא רגיצניוו רעוו

 זיב ןריר ןא טינ שלאז 'נוא ןטלה שרע

 רד רׂשעמ לאז רע זד טמוקוצ רד רעמ

 ןיג םוא ליװ טֿכער אד רע ...ןבעג ןוֿפ

 טלעג-רׂשעמ -- 163 --

 רעד ןאט וזא לאז רעד רׂשעמ םנייז טימ

 קעז אייררד רדא םילכ איירד ןבאה לאז

 ןניא ףיױא טלה ןנירד טלעג ןייז רע אד

 לאז ןרדנא ןעד ףיוא לֿבט ןביירש רע לאז

 לאז ןטירד ןעד ףױא רׂשעמ ןביירש רע

 שאד ...::רׂשועמ רדא ןילוח ןביירש רע

 רדא ןילוח טיטש ףיורד ואו ילכ טירד

 טלעג ןגיא+- ןייז ןונ זיא שאד רׂשועמ

 טראיינ ליו רע זװ ןאט טימ רע ראט זאד

 םעד ןוֿפ ןבעג וצ ֿבױחמ רע זיא הקדצ

 טינ ראט רע זיא תרׂשעמ רו זד טלעג

 טינ ךא ןזיא לֿבט זאד טלעג םוֿפ ןבעג

 ךאנ שֿכיא זא טלץעג רׂשעמ םעד ןוֿפ

 טלעג רׂשעמ זאד .ליוו ןדיישיב רׂשעב

 רוֿפ וצ םיינע ןבעג וצ קעװ ֿביוחמ רע זיא

 טביג שרע ןעװ רבא הרוּת ידמול ןעד

 ,אצוי רע זיא אד ליװ רע זד ינע ןֿכלעװ

 וליֿפא םיֿבורק ינייז ןבעג ׂשרע ראט ךא

 רטֿכאט ימרא ינייז רדא ןוז ןמרא םנייז

 רדורב ןמרא ןנייז ן"דראאפ :תועטב} רדא

 רע ראט האנה יד רטסעװש ימרא רדא

 םעו ןבעג ראט ׂשרע זד ןבאה ןוֿפ רד

 האנה ןײק רע ראט טׂשנוז רבא ליװ רע

 טינ רבא האנה איד זא ןבאה ןוֿפ רד רעמ

 ןריא ןופ ךיז ןֿפױק יד טייל יֿפילטע זא

 תוצמ ןֿפױק איז רדא םירֿפס טלעג רׂשעמ

 טײל 'נוא ךיז ןנייז 'נוא םורד ןתווצמו

 ןב קחצי ...טלענ רׂשעמ טימ דבֿכמ

 ,גָארּפ ,בוט בל רפס ,אנזופ ק"קמ םוקילא

 סָאד .(הקדצ תוכלה יעיבר קרפ ,ב-א/מ ,פייש

 םשל .חסונ רעטשרע סֿבוט ֿבל םעד זיא

 םעד ןעגנערב וצ יאדּכ זיא עיצַארטסוליא

 רעזדנוא ןיא טשינ רעמ) טַאטיצ ןבלעז

 רעטשרע רעד ןוֿפ חסונ ַא ןיא (גיילסיוא

 רעכעלטיא; :טרעדנוהרָאי ןט19 טֿפלעה

 טלעג ןַײז ןוֿפ ןבעג וצ רׂשעמ ֿביוחמ זיא

 ןוֿפ ַײס ,תונּתמ ןוֿפ ַײס ,השורי ןוֿפ ַײס

 גנוטעברַארַאֿפ ןַײז ןוֿפ ךיוא ןוא תואיצמ

 רָאנ טָאה רע ןעװ ןוא .ן"גנטיּברַא רַאפ,}

 ױזַא ,רעגניליש ןעצ ןוֿפ רעקינייוו םיחוור

 ,ןבעג טינ רׂשעמ ןייק ןוֿפרעד ךָאד רע ןעק

 סע זיב ןרירנָא טינ ןוא ןטלַאה סע רע לָאז



 טלעג-רׂשעמ

 רע טעוװ ,ןעמוקוצ םיחוור ךָאנ םיא טעװ

 לו סע רעװ ...דנַאנַײב רׂשעמ ןבעג

 ,ןבעג רׂשעמ םעד טימ ןַײז גהונ טכער ךיז

 ,םילּכ ַײרד ןיא טלעג ןַײז ןגײל רע לָאז

 לֿבט ןבַײרשֿפױא רע לָאז רענייא ףיוא

 -עג טינ ךָאנ זיא סָאד ,ן'לגט; :תועטבו}

 ,רׂשעמ -- רערעדנַא רעד ףיוא ;טרׂשעמ

 ףיוא ,טסבלעז טלעג-רׂשעמ סָאד זיא סָאד

 ,ןילוח ןבַײרשֿפױא רע לָאז -- רעטירד רעד

 םעד טימ ןוא ,טרׂשעמעג ןיוש טסייה סָאד

 זיא הקדצ רָאנ ,ליו רע סָאװ ןוט רע געמ

 םעד ןוֿפ טינ ,ןבעג וצ ןוֿפרעד ֿבױחמ רע

 לָאז טלעג-רשעמ סָאד .טלעג טרׂשעמעגמוא

 ,םימכח-ידימלּת טַײלעמערָא ןבעגקעװַא רע

 ךיוא רע זיא ןַאמערָא ןטסָארּפ ןייא רעדָא

 ,םיֿבורק עמערָא ענַײז ןבעג סע געמ רע .אצוי

 ,רעטכָאט רעדָא ןוז ןעמערָא ןַײז וליֿפא

 -סעווש ןרןעמערָא רעדָא רעדורב ןַײז רעדָא

 םירֿפס רַאֿפרעד ןֿפױק טַײל לייט ַא .רעט

 ןוא טַײל דבכמ ןענַײז ןוא תווצמ רעדָא

 זיא סָאד .טלעג-רשעמ םעד טימ ךיוא ךיז

 ,1826- ז"צקת  ,ווָאקלידוס) "רוסיא ןייא

 ,חיורמ זיא שטנעמ רעד סָאװ ןוֿפ ;(3/8

 ןוא .רׂשעמ ןוֿפרעד ןבעגקעװַא רע זומ

 סָאװ ,לטַײב ןרעדנוזַאב ַא ןבָאה לָאז ןרעֶו

 טלעג-רׂשעמ סָאד ןטלַאה טרָאד לָאז רע

 ַײס טַײלעמערָא יד וצ ןבעג סע לָאז ןוא

 -יורג ןייא זיא ךיוא .םיקוחר רעדָא םיֿבורק

 ףיוא טַײלעמערָא יד ןעַײלטנַא וצ הווצמ עס

 טלעג-רׂשעמ ןוֿפ ןֿפױק געמ ןעמ .תונּכשמ

 -ַאװק ןה :ליװ ןעמ תהווצמ ןייא רַאֿפ סָאװ

 ,טֿפַאשלהומ רעדָא ,קדנס רעדָא ,טֿפַאשרעט

 וצ םירֿפס ךיוא .שינעריֿפרעטנוא רעדָא

 ערעדנַא ןעַײלטנַא וצ ןוא ןענירעד ןענרעל

 -השורי+- ןוֿפ ךיוא ןוא .ןענרעל וצ ןענירעד

 עשטָאכ ,רׂשעמ ןבעג ךיא ןעמ זומ טלעג

 סָאד טרׂשעמעג ןיוש טָאה רעטָאֿפ רעד

 ,תווצמ לוש ןיא טֿפױק רע ןעוו ןוא .טלעג

 רָאג ןבעג רע געמ ,טינ טֿפױק רענייק זַא

 רָאנ ,ןֿפױק ערעדנַא ןעוו רעבָא ,רׂשעמ ןוֿפ

 ןעמ רָאט ױזַא ,רעמ טיג ןוא טגַײטש רע

 סָאװ ,סָאד רָאנ טלעג-רׂשעמ ןוֿפ ןבעג טינ

 טלעג-רׂשעמ -- 164 ==

 ןוא הקדצ ןבעג לָאז ןעמ .טיג רעמ רע

 רפס) גירק טימ טינ ןוא הֿפי ןיעב רׂשעמ

 ;זי ,1870--ל"רת ,ענליװ ,םדא תוגהנה

 םירֿפס טֿפיױק 'נוא זיא טינ תלוֿכי ןַײז םעוו

 איד ףױא רע לָאז טלענירשעמ ןַײז ןוֿפ

 -יג רׂשעמ ןוֿפ איז שד ןבַײרש םירֿפס

 ,2טינ רדניק איד ןשרי שד ןנַײז טֿפױק

 ןיא גאמ זיא טינ תלוֿכי ןייז םעװ ךא

 גאמ טשאק שאווטע ןעוו ןמענ ןריֿפ רטנוא

 ןבעג וצ טֿכיל .רׂשעמ ןייז ןוֿפ ןבעג זיוא

 .טלעג רׂשעמ ןוֿפ טינ ןמ ףראד לוש ןיא

 ןלאצ טלעג תוצמ+- ןײק ךא ףראד ןמ

 תחמוש רפס ,ןַאהכריק .ה) טלעג רׂשעמ ןוֿפ

 טרָאװ :;ב/זפ ,ז"סת ,ןַײמ/טרוֿפקנַארֿפ ,שפנה

 ,עשרַאװ ,םיקידצ תוחרוא רפס ןיא טרָאװב

 ןעו ינע טשערג רעד 'נוא ;(ב"א/ז ,ד"רת

 גאט םעד ןא ביוחמ רע זיא טָאה זיפע

 אייוצ וצ תונתמ אייוצ ןבעג וצ םירופ

 ביוחמ רֿכלטיא זיא תונתמ אייווצ יד טייל

 ןוֿפ טינ 'נוא לטייב ןייז זא ןבעג וצ

 ;(ד/זע ,טרָאד ,שפנה תחמש) טלעג רׂשעמ

 םיינע ןעד ןבעג וצ ֿבױחמ ךא זיא ןמ

 רביא בה ,זיוא ליֿפ ביג :תונתמ םירופ םא

 תונתמ ןבעג רבא טזומ .תונמחר םיינע

 'נוא ןגינייד ןוֿפ לקשה תיצחמ 'נוא םיינע

 ףהֿכריק הלנעה) טלעג רׂשעמ ןוֿפ טינ

 שאד ,1727--ז"פת ,עדרויֿפ ,שפנה תחמש

 ףסוי רעד ךיוא ױזַא ;(א/ט ,קלח רדנא

 רועיש, :(חפ'רתת 'יס .,ב/גלק) ץמוא

 ןיבייחמה 'ינויבאל תונּתמו לקשה תיצחמ

 'יאצוי ןיא םילודג םירכז ונייהד ןתיל

 ?'רׂשעמה ןמ ןתוא ןינתונ םא םתניתנב

 תולאש רפס) ל"ירהמ ןיא זיא רוקמ רעד

 םדא םא; :(ב/וי ,ו"יש ,ענָאמערק ,תובושתו

 ןתונש המב םינויבאל הנּתמ תוצמ אצוי

 ןויכ ןנירמא ימ רׂשעמ לש תועמ םהל

 אצי אל םהל אכייש יכה אלב רׂשעמהד

 תונּתמו ...םהלשמ םהל ןתונ אוהד

 הטונ ןיתעד תוינע = | ד"ע  םינויבאל

 טקל :ךיוא ןעז) "רׂשעמ 'ועמב קיפנ אלד

 טיג עמ ביױא ךיוא ;(27 ,ןטרָאד ,רשוי

 רָאט ,תורּפּכ רַאֿפ טלעגזיילסיוא טַײלעמערָא



 טלעג-רׂשעמ

 ,סנגייא רָאנ טלעג-רׂשעמ ןַײז טשינ סָאד

 עקידרעטעפש ןיא שוריֿפב ךיז טגָאז סע יו

 תודפל וגהנע :רודיס רעסיל ןוֿפ ןקורד

 .. .םיינעל |!| ןתוא םינתונו ןוממב תורּפּכה

 חויר לכמ רשעמ ןתיל דימּת רהזנש ימ

 ןוידּפ הזה רׂשעמ תועממ ןּתִי אל זא םיינעל

 ן"ןוידּפה הז; :טייטש לָאמ שרעדנַא ןַאָו

 ךרד םע הלפת רדס) "ולש תועממ קר

 ,ןיטעטש ,אססיל ק"קד בקעי 'רל םיחה

 םעד זיא רׂשעמ רעד -- 178(:1 ,ב"כרת

 הקדצ-לעב ןייק טשינ ַײז וד ןוא סנַאמערָא

 !ןובשח סמענעי ףיוא

 רׂשעמ ,טלעג'רׂשעמ ןטַײברַאֿפ ןצ טשינ *
 רַאֿפ (ינש) רׂשעמ ןשיוטסױא ןטימ ,טלעג ןוֿפ
 "רׂשעמ ףסּכ, םֹּתס לָאמַא טֿפור ןעמ סָאװ ,טלעג
 .טלעגירׂשעמ --

 עיֿפַארגָאקיסקעל עשיערבעה יד טָאה טרָאװ סָאד 1
 .ןעזרַאֿפ
 -נעל ַא ןיא םײהנּפוא דוד 'ר ֿבר רעגָארּפ רעד 2
 ןכוא : סיוא טריֿפ טלעג-רׂשעמ ןגעװ הֿבושּת רערעג
 טוקלי שרדמבו אמוחנּת שרדמב שרופמ יתאצמ
 קר אוה 'ייטמקרפו םיפסכ רׂשעמש האר תשרפ
 ,(א/ביר ,דכר 'יס ,ריאי תוח) "אתיירואדמ זמר
 ןיא רַאלּפמעזמקע-ץ"בשּת רענָאמערק ַא ןיא : בגא
 "וצ רענעײל רעטלַא ןַא טָאה קעטָאילביב-רַאנימעס

 ברהמ יתיאר ןכוא : טרָאװרׂשעמ םוצ ןבירשעג
 ןתנ ול ן!ןהאבש תוטורפ יי לארשי ןבא דיסחה
 י"ןידוב ריע הפ רׂשעמל יא
 ןעװעג זיא רׂשעמ טַײװ יװ שיטסירעטקַארַאכ 3
 ךיוא זיא ,רעגייטשסנבעל ןשידִיי ןוֿפ לײט ַא

 םישרדמ עטלַא ןיא טלצרָאװ סָאװ לטרעװ סָאד

 וצ) ישר ךרוד ןרָאװעג שיד;י-םיטניא זיא ןוא
 טגערֿפ ושע; :195 ,ןייטשנרעב : (זכ ,הכ תישארב
 ןשלַאֿפ א ןוֿפ ...ױרטש ןוֿפ רׂשעמ טיג ןעמ יװ

 רעד רַאֿפ ךיז ליװ רע סָאװ ,קעוֿבצ ַא ,ןשטנעמ
 :ביא/168 ,שאוהילַאװיּפס ;"ןענַײֿפסױא טלעװ
 = - ױהמש ןופ רׂשעמ ם עמ יה ןגערֿפ,

 יורטש ןוֿפ לַײװ) טײקמורֿפ עשלַאֿפ ןזַײװסױרַא;
 :"'(ןבעג טינ רׂשעמ ןייק ךעלטנגיא ןעמ ףרַאד
 רׂשעמ טיג ושעא :א/176 ,שטיװָאקרעֿפערעפ .נ
 ךָאנ רימ ןעניֿפעג לטרעװ סָאד ."יורטש ןוֿפ
 ןוֿפ חוכיװ ַא ןיא שידִיי ןשידנעלָאה ןיא רעירֿפ

 איד ןופ} שרהוקסיז רעמַאדרעטסמַא ןטסּוװַאב םעד

 ,ןח"נקת} י"גילאפ רפ יטנהעצניינא ןיא ;ןהלהק יאיינ
 באה ךיא ַא ן:ןלפמוגע :רימ ןענעײל ב/ח ;?
 .ןילײצ רֿפ וצ ןישעג רֿפ שיפע ךאנ טײל ךייא
 ערוק דלאב רהעװ הלהק יאיינ איד ןוֿפ וטשהאוו
 /:ויא איז רעביא ץארוקילעב, רַאֿפ שינָאריאו
 אוד ןח טאה שדוקה ןושל ןייד .ַאה ַאה ן:ןבקעי
 / : טנייאל הרות איד להוש רהיא ןיא רהעד טשניימ
 ןוֿפ ןהוז ןײא .רהעװ וטשהאװ .אֹוי {:ןלפמוג
 רעד .ינב עמש .ָא ן:ןבקעי / : איורטש ןמלק
 ףיוא .םעלראה ןיא רע איו טינ וטשהאװ .לפש

 ײג םהארק ןיז ןיא זיא תבש ןא סימרעק יד

 טלעג-רׂשעמ -- 165 -=

 ירר ס"'ר /:טֿפױק רֿפ טאה י'נוא ןידנאטש
 רשעמ טביג רע .טכער טשיײה שד {:ןןרדנעס
 ,"אירטש ןוֿפ

 טוקלי רעד זיא הׂשעמ רעד ןוֿפ רוקמ רעד *3

 -רעד טשינ טרעװ טרָאד .זרת ,'ד ,תור ,ינועמש
 ןגעװ רָאנ ךיז טדער סע ןוא רׂשעמ ןייק טנָאמ

 טנכערעגסיוא טשינ טרעוװ'ס רעבָא ,םידסח-תולימג
 ,ךעלדימ עמערָא ןכַאמ הנותח יװ ,תוקדצ עלַא יד

 -רעד ךיוא טרעװ רעירֿפ ןוא טַײלעמערָא ןדײלקַאב

 הרות ידמול לייט טירד, א טָאה יז סָאד טנָאמ
 םוק, רעשינָאקַאל רעד ",טזייפשג םיינע 'נוא ןבעג

 לכ, :שרדמ ןטיול זיא "ןובשח ריד ליװ ךיא
 ןטק הנבל הרמא םויו םוי לכב התשעש המ

 ,זיא ָאד ."השע ןכו ןינתונ ונאש המ לכ בותכ
 רעדָא הקדצ רעד ףיוא זמר א יװ רעמ ,בגא
 רעטַײװ ךיז טדער סע סָאװ ןגעװ ,סקניּפ-רׂשעמ
 זיא שרדמ ןיא .רוטַארעטיל רעטריטיצ רעד ןיא
 ,איֿבנה והילא רָאנ ךאלמ א טשינ חילש רעד

 ,(דחא יברע תומדב) רעבַארַא ןַא יװ טלעטשרַאֿפ
 ,"ראי רטוג ןביו; טשינ ןיא טינשּפָאטַײצ רעד

 ַײרֿפ טָאה רעניטקיט הקֿבר ,רוצקב .סקעז רָאנ
 -ָאמ יד טסַאּפעגוצ ,שרדמ ןוֿפ הׂשעמ יד טעברַאַאב

 םוצ ןוא טַײצ ריא ןוֿפ ןשינעֿפרעדַאב יד וצ ןוויט
 ,סנירעזעל עמורֿפ יד ,רעטסעװש עריא ןוֿפ םעט

 יןבעג רׂשעמ, טריציטקַארּפ ןיוש ןבָאה סָאװ
 הפקשה, : טרָאד רעװָאקירעשט טקרעמַאב קיטכיר 4
 ןפוא לעו רשעמה ךרע לע וזכ המיוסמו הרורב

 ,וניארש תוספדנה תואווצה לכב וניצמ אל ותניתנ

 ללכב התיה הקדצבש םירבדל רׂשעמ תניתנ יכ ףא

 ,"לארׂשיב םילכראירטּפה םייחה יגוח לכב תיראלוּפוּפ

 יּפָא טָאה ,לארׂשי 'ר ,ןוז סשריה 'ר טַײװ יװ
 ןוֿפ ןעז ןעמ ןעק ,האװצ סרעטָאֿפ םעד טיהעג

 קחצי 'ר ןוז סדיגמ רענבוד רעד סָאװ ,דּפסה םעד
 טגנערב רע ּוװ ,םיא ףיוא טכאמעג טָאה ץנארק
 :הקדצ ןַײז ןוֿפ טַײקסױרג יד סױרַא לעיצעּפס

 ןלצא ייה ןןתמו אׂשמב)ו מ"ומב וקסע םוימ יכ;
 חיורה רשא תחוירה לכמ רׂשעמ שירפהל קחל
 הוב לגרוה רבכש רחאו תדחוימ הפוקב וחינהלו

 לע לביקו ץמוא ףיסוה כ"חא המימי םימימ

 הקדצה תפוק דבלמ חוירהמ שמוח תתל ומצע

 לכב גהנו .םינמזהו םיתעה יפכ םשל בדנ רשא

 "יה וללה תועמה יכ ...תודחוימ תואסקניפ הז
 ויניעב 'יה יכ ...ולש וניא ולאכ שממ ולצא

 לבא;) "םירחא ןוממ לע הנוממה רבזגכ שממ
 ,בקעי לוק ףוס טקורדעג "םירורמת דפסמו דבכ

 .ד/חלק ,ט"עקת ,עשראוו
 ןעזעג טָאה ץרפ זַא ,הרעשה סרעװָאקירעשט 5
 האוצ סרענימעצנעצ שריה 'ר טּפירקסונַאמ ןיא
 -טסניק ןַײז רַאֿפ לַאװק רעד ןעװעג זיא יז ןוא

 רעביא טשינ וליֿפַא טזָאל ,גנולייצרעד רעשירעל
 זַא ,ךעלרעּפמַײשאב טעז ןעמ .אקֿפסיקֿפס ןייק
 'ר סעצרפ רַאֿפ ּפיטָאטָארּפ רעד זיא שריה י'ר

 ,טלַאהניא ןיא טנעָאנ ױזַא טייקכעלנע ןַא ,ןימינב
 ןגעװ גָאזרַאֿפ םעד ןיא טרֿפב ,ליטס ןוא ךַארּפש

 רעד ,השק זיא ךַאז ןייא רָאנ .(130 ,רבעה) רׂשעמ

 :ןרעװָאקירעשט ַײב .גנולייצרעד רעד ןוֿפ ןעמָאנ
 י"תותימ עברא -- תורוד העבראג
 טשינ ךיא בָאה אזַא סקניּפ םעניש ַא רעיז 6

 ,"תירבה-רֿפס}א ַא ,קרָאײװינ ןיא ָאד ןעזעג גנַאל



 טלעג-רׂשעמ

 יקסלעבול קחציךורב להומ רעטמירַאב רעד ּוװ

 עטעלמעג םיא ןוֿפ עלַא טנכײצרַאֿפ ךיז טָאה

 רָאי ןוֿפ קידנבױהנָא ,(רעדניק 10,060) רעדניק
 רָאי ןיא קידנקידנע ןוא קלַאװּוס ןיא ג"לרּת

 רע טָאה סקניּפ םעד ןיא .קרָאיוינ ןיא ב"סרּת
 ןבַײרשוצנַײרַא ףיוא קירבור ערעדנוזַאב ַא טַאהעג

 םעד ןיא .ןבעגעג טָאה רע סָאװ ,רׂשעמ םעד

 ךיוא טנאסערעטניא ןוא עװַאקישט רָאג זיא טרּפ

 תוֿבדנ ןובשח, ןוא "רׂשעמה ןובשח, המישר יד

 לאומש 'ר סָאװ ,ד"ּפרת רָאי ןוֿפ "רׂשעמה ןמ

 -ּפָא ןבָאה רעדניק יד ןוא טריֿפעג טָאה ןַאמֿפױק

 ,("ייח ימי תודלוּת,) תונורכז ענַײז ןיא טקורדעג

 ןביוא רעד .415 טַײז רעד רַאֿפ ,ו"טשת ,ביבא-לת
 ןיא טכַאמ ריאמ ר"ב השמ 'ר ןשרד רעטנָאמרעד
 .סקניּפ םעד ןוֿפ ןזעװ ןסיורג ַא לרֿפס-רסומ ןַײז

 בתכב לכה בותכיש רהזנ היהיו; :טבַײרש רֶע

 הזיא השעש המו םירפס הנקש המ ,ולש סקנפב

 המישרה היהיו .בוט ןורכזל רׂשעמ תועממ תוצמ

 רחאל םינש האמ דע ולצא רומש סקנּפה וא

 וא המישרה ול ונּתיש וינבל תוצל יאשרו ותומ

 ךלהי וינופל קדצ בותכה ד"ע ורבקל סקנפה
 ןגל ויתויכזל רשוי ץילמל הקדצה ול היהיש

 ורמאו ןוֿפ רבחמ רעד .(חי םוי ,טרַאד) "ןדע

 שידַיי ןיא טצעזעגרעביא טָאה (רעטַײװ ןעז) ןמא

 -רַאֿפ וצ סעלַא טנרָאװעג ןַײז ךיורב'מ ןוא ,, : ױזַא

 טֿפיוקעג טָאה רע סָאװ ,לכיב ןייא ןיא ןבַײרש

 טלעג םענוֿפ הװצמ ערעדנא ןא רעדָא םירֿפס

 טיהעג ןַײז לָאז המישר יד ןוא .ןורכזל רׂשֲעמ ןוֿפ

 ןעװ ,רָאי קיצנאװצ ןוא טרעדנוה ךָאנ םיא ַײב

 ,רעדניק ענַײז ןגָאזנָא רע געמ ןברַאטש טעװ רע

 המישר רעדָא לכיב סָאד ןבעגטימ םיא לָאז'מ זַא

 ,טע 'ו) ...טײטש קוסּפ ןיא יװ ןַײרַא רֿבק ןיא
 .(גנ ייס

 םעד ןיא זיא ,ֿבר רעגָארּפ רעד ,רבחמ רעד 7
 ַא ,טסּוװַאב יװ ,ןעװעג ןײלַא רׂשעמ ןוֿפ טרּפ

 ֿבר ןטמירַאב םעד ןוֿפ הֿבצמ רעד ףיוא .רעטסומ

 ןַײז זַא ,טנָאמרעד ןעמ  טָאה ליֿפָאילביב ןוא

 טָאה טַײלעמערָא ןוא הלהק רעד רַאֿפ רׂשעמ
 :רעלָאטסכַײר טנזױט קיצֿפוֿפ יװ רעמ ןֿפָארטַאב

 רתוי זירפה ןירושע ירת יבר גהנו החותפ ודי;א

 "הנמ ימ תדעל רׂשעמ קלחב ט"ר ףלא 'ישמחמ

 ימונ ,33 ,ז"טרת ,גארפ ,זדע לג ,ןבעיל ןמלק)

 ןיא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה רעבעג-רׂשעמ עסיורג .0

 גונעג זיא רוד רעזדנוא וצ רעטנעענ ,טַײצ עלַא

 ןויצ-ֿבֿבוח ןוא רענָאיליט םעד ףיוא  ןזַײװּוצנָא

 שאר רעד ,(1904--1824) יקצָאסיװ ֿבאז סומינולק
 -רעד ץּכ ןויצױב .עמריֿפײט רעטמירַאב רעד ןוֿפ

 -נָא טָאה ןיקצָאסיװ} רע ןעװ, :םיא ןגעװ טלייצ

 ירׂשעמ, ןבעג רע טגעלּפ ,ןענידרַאֿפ וצ ןביוהעג

 טסנידרַאֿפ ןַײז ןוֿפ (הסנכה ןוֿפ יצָארּפ 10 .ה .ד)

 ,טלײצרעד רימ טָאה ה"אומ .םינינע-הקדצ רַאֿפ
 ןבלאה א טלמַאזעגנָא ןיוש טָאה יקצָאסיװ ןעװ זַא

 ףיוא ןדאלעגנַײא םיא רע טָאה ,לבור ןָאילימ
 טימ ןעמ טוט סָאװ ,טגערֿפעג םיא טָאה ןוא יט

 טלײטעצ יװ ןוא ,רׂשעמ לבור טנזױט 50 עצנַאג

 ןעגרַאמ-גָאט רעד) "? טנעה עטוג ןיא סָאד ןעמ
 4ה/ד ,1954 ,20 ינוי ,לַאנרושז
 רׂשעמ ןבעג ןוֿפ הװצמ יד :טביירש סענעמ .א 8

 ןוֿפ רעדנירג רֶעד טיהעגּפָא גנערטש ךיוא טָאה

 טלעג-רׂשעמ --= 166 --

 לעשמַא ריאמ רעטלַא רעד .דלישטָאר החּפשמ רעד

 רע ּוװ ,לכיבירׂשעמ ַא טריֿפעג טָאה דךלישטָאר

 תוסנכה ענַײז ןוֿפ תונובשח יד ןבַײרשרַאֿפ טגעלֿפ

 ןוֿפ הװצמ יד ןטיהוצּפָא ידּכ ,תוקדצ ענַײז ןוא

 -רׂשעמ סָאד .ןַײז וצ רעהעג סע יװ רׂשעמ

 טניֿפעג לעשמַא ריאמ ןטלַא םעד ןוֿפ לכיב

 ַײב ,טינ תועט ןייק בָאה ךיא ביוא ,טציא ךיז
 החּפשמ:דלישטָאר רעד ןוֿפ גַײװצ רענָאדנָאל םעד
 טָאה הפילעב .(ג/3 ,1955 ,13 'װָאנ ,סטרעװרַאפ)
 עיצַאמרָאֿפניא יד זַא ,ןבעגעגרעביא סענעמ רימ
 ,ןַאמַײרפ .א יפָארּפ ןוֿפ ןעמוקַאב טַאהעג רע טָאה
 .קרָאיײוינ---טרוֿפקנַארֿפ

 טבַײרש רֶע זַא ,טַײװ ױזַא טײג וראק ףסוי יר 9
 יכ רמואו םידקאו, :הֿבושּת רעד ןוֿפ בױהנָא ןיא
 רבד ןוממהמ רשעמ תשרפה ןינע תויהלש קפס ןיא
 רשע רשעת רשע ל"נח ורמאש דע דאמ לודג

 תאזה הוצמב תוסנל רתומו רשצתתש ליבשב

 ןכל *י.י.'וכ ןסנת אלד ואל לע רובעלו ת"ישהל

 אנדיעבד דע תאזה הוצמה תיישעב קדקדל ךירצ
 ךיפבד השע םיקת ול וסנת אלד ואל רקעמ אקד
 ." יקדצ וז

 תועמ םע גהנתי ךכ; :יוװַא טייטש רוקמ ןיא 0
 תויהל וא קדנס תוצמ םדאל ןמדוי םא :רׂשעמ
 יאשר ןריפ ר"טנוא ןירוקש הלּכ תסנכהו להומ

 ראשלו הלּכ תסנכהל הברמו רׂשעמה תועממ חקיל

 ה"אלב ותלוכיב ןיא םא םירפס תונקל םגו .תוצמ
 תועממ םהש םהילע בותכלו ותונקל ןיכה ואלבו

 ךירצו .ולש םהש וינב וקיזחי אלש ידכ ,רׂשעמ
 ךירצ ומצע אוה םאו ךירצש ימל םליאשהל

 זַא ,טקנוּפ רעד .(חי םוי) ."םדוק אוה דומלל

 ,טלעגררׂשעמ ןוֿפ טֿפױקעג ןענַײז םירֿפס ביוא
 ןיא ןזיא ,ַײז ףיױא ןבַײרשּפױא סָאד ןעמ לָאז

 ודעב הנוקשכד ןיל הארנו| ל"נו, : טרַאד ז"ט
 ןעמל רׂשעמה ןמ והוש וילע בותכל ךירצ רפס

 ךיא ."םהל והוקיזחי אלו הז רבד וינֹב ועדי

 םעד ןריטיצ וצ טיײקכעלגעמ יד טַאהעג טשינ בָאה
 -רעטסמַא ,עבַאגסיױא רעטשרע רעד ןוֿפ השמ ךרד

 רָאנ ךעלגנעגוצ ןעװעג ןענַײז רימ .ט"נת ,םַאד
 ךרדו ןגה ןעמָאנ ןטימ סעבַאגסיוא ענעדײשרַאֿפ
 "רעד ךיז רעקורדרעביא יד ןבָאה רעדײל .השִמ
 םירוציק ךרוד טסקעט םעד ןריטּפורָאק וצ טביל
 טשינ וליֿפַא טרָאד ןוא ָאד .ןושל ןיא םייוניש ןוא

 ליּפשַײב םוצ .םיטרּפ עשיֿפַארגָאיב טעװענַאשעג
 ר"רהמ יניקז ימח יל רפיסש ומכ, :טרּפ אזַא
 יתשאש רשאב אסיל ק"קמ ל"ז רטראו םהרבא
 ."ה"הלז הפי יכדרמ ר"רהמ ןואגה לש ודכנ דכנ

 ,רימָאטישז ,י"רת ,ֿבוֿבל ןקורד יד ןיא ןַארַאֿפ
 ןָא קורד ןשיסור א ןיא טלעֿפ רעבָא ,ז"ירת
 טַאטיצ רעטכַארבעג רעד .ח"עקת ןוֿפ (טרָאקורד
 ,ךַײלג סעבַאגסױא עלַא ןיא טעמּכ זיא

 א םענַײז ןוֿפ טליײצרעד ֿבר רעסמרָאװ רעד 1
 רע רָאנ ,ןריֿפ ױזַא ךיז טגעלֿפ סָאװ ,תיב-לעב

 ןעמוקעג זיא רע .םעד ןוֿפ ןרָאװעג דימ זיא
 ןתיב-לעב} ב"ב יתעדיו : הלאש ַא ֿבר םעד ןגערֿפ

 םיסיכ 'ג ול ויהו םינש המכ ןכ גהנש ןדחןא
 לבט ינשה לעו ןילוח בותכ דחאה לע םידחוימ

 היקבשו וידי ולשרתנ ףוסבלו רׂשעמ ישילשה לעו

 .ב/אער ,ריאי תוח) הז לע ינלאשו ותדיסחל



 טלעג-ינש-רׂשעמ

 ףיוא עקַאט ןעניֿפעג רימ ,10 הרעה ןעז 2
 ."רׂשעמ תועממ יתינק רפסה הז, :םירֿפס
 ירל םירפא הטמ ןוֿפ ןַײרַא סָאד זיא רודיס ןיא 3
 שיו ותוא הדופש ימו : תוילגרמ ןמלז םירֿפא

 תועממ קר םהב הדפי אל ולש רׂשעמ ימד ודיב
 ,1824 -ה"צקת  ,עװעקלָאשז) ןילוח לש ולש
 .(ב/וכ

1 

 ,"רׂשעמ רעטייווצ, רעד ,טלעג"ינש-רׂשעמ

 ןיא ןעגנערב טזומעג טָאה ןעמ סָאװ

 ,ןסינעג םיא ןוֿפ טרָאד רָאנ ןוא םילשורי

 ןיא ,טגעמעג ןעמ טָאה ןסע םיא טרָאד

 ןריֿפ וצ רעװש ןעוװעג זיא סע זַא לַאֿפ

 -רׂשעמ םעד ,ןטכורֿפ ןוא תואוֿבת יד ןיהַא

 ןוא טלעג טימ ןֿפױקסיױא ,ןזיילסיוא ינש

 ןעמ סָאװ ,ינש-רשעמ טרעװו טלעג סָאד

 ןוא םילשורי ןיא ןריֿפקעװַא טֿפרַאדַאב טָאה

 ןקנַארטעג ,גרַאװנסע רַאֿפרעד ןֿפױק טרָאד

 ןרעװ סָאװ ,ןטקודָארּפ עטביולרעד ענעי ןוא

 יד .ינש-רׂשעמ תכסמ :ןיא טנכערעגסיוא

 -ַײז טלעג-ינש-רׂשעמ רַאֿפ תומוקמ-יארמ

 שידַיי ןיא תוינשמ :ןעז .רועיש ַא ןָא ןענ

 ,ה"שת ,לָאערטנָאמ ,אקשורטעיּפ החמׂש ןוֿפ

 .םיערז רדס
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 לָאז יבַא :תואצוה-גָאט ,טלעג"תעל"תעמ

 ,ָאד ךיא ייטש ,ןקיּפ וצ ןבעג רָאנ ןעמ

 טיג סָאװרַאֿפ -- .ןענָאק טעװ עמ ליֿפױװ

 ?:טלעג-תעל-תעמ ןייק טינ זדנוא ןעמ

 ,עיצוילָאװער נוא גירק כרוד ;נַאמגערב .ש)

 רעד ןיא לָאמ ןייא ;(13 ,| ,1931 ,סעדַא

 ,עמרַאזַאק ןוֿפ סױרַא רָאנ ייג ךיא יו ,ירֿפ

 סָאװ ,רעציֿפָא רענעי דָארג ךימ טנגעגַאב

 -תעמ טשער יד טנָאמעג זדנוא ַײב טָאה

 .290 ,טרָאד) טלעג-תעל
 ןײטשָאלב רזוע טצונַאב ןעניז רעדנַא ןַא ןיא

 טנײמ סָאװ ,טלעג עקיגָאט עלַא :קורדסױא ןַא
 -טדאטש איד) גָאט ןכרוד טכַאמ ןעמ סָאװ טלעג סָאד
 .(4 ,וש ,א"ערת ,ענליװ ,רעביור
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 עטקערידמוא ןוא עטקעריד ,טלעג"תווצמ

 ענעדיײשרַאֿפ רַאֿפ רעַײטשוצ ַא יװ תוניתנ

 ,הקדצ ,שדוק-ילּכ רַאֿפ תוריכׂש ,תואצוה-לוש

 יד טגיל "תווצמ, ןיײלַא ןעמָאנ ןיא ןיוש

 סָאװ ,עיצוטיטסניא רעד ןוֿפ תוֿבישח עצנָאג

 טלעג-תווצמ -- 167 -=

 ןסקַאװעגסױא תורוד ןוֿפ ךשמ ןיא זיא

 רעגייטש ןזעיגילער ןיא ךיז טײרּפשרַאֿפ ןוא

 .ןבעל ןשלהק ןיא ןוא

 -עג ,להק רַאֿפ "ךרבש ימ,; רעד ךיוא

 טרעוו'ס ּוװ ,הֿפוקת-םינואג רעד ןיא ןֿפַאש

 ןייז רואמל רנ םינתונש ימו; :טנָאמרעד

 הקדצו םיחרואל תפו הלדבהלו שודקל

 תודֿבוע-טּפוה יד ללוּכ זיא -- ?םיינעל

 סָאװ ."רעפיוק-תווצמ, עקידרעטעּפש יד ןוֿפ

 ,םידוביּכ ןוא תוילע ץוח ,ןַײרַא ללכב זיא

 זיא ,ךיז טדנעו סָאד -- "תווצמ, רדג ןיא

 -לוש ןוא סעיצידַארט-טרָא טױל  ױלּת

 טבַײרש ,ןֿפורסױא םַײב וליֿפַא .: םיגהנמ

 ייווַצ/ :ןוֿפ ןָאט ןיא ןַײרַא רע טלַאֿפ , ,ץרּפ

 "תווצמ וצ ןֹודליג ַײרד ,תווצמ וצ ןֹודליג

 .147 ,וװ ,1903 ,גרוברעטעּפ ,ןעטֿפירש)

 תווצמ ןֿפױקרַאֿפ ןוֿפ תוסנכה יד יװ ױזַא

 יד ךיוא ןענַײז יױזַא ,ענעדײשרַאֿפ ןענַײז

 -לב רַאֿפ ןעגנַאגעג טלעג-תווצמ ןוֿפ תואצוה

 ןגָאז ,טרּפ םעד ןיא ,רָאלק .ןקעווצ יילרע

 ןוא עשיליוּפ יד ןוֿפ תונקת יד סױרַא ךיז

 רָאי ןוֿפ םַאדרעטסמַא ןיא ןדַיי עשיווטיל

 ביטהו ביטה וחקפיו... :(1672 ב"לת

 תוצמ תועמ תודוא ןוגה ןוקית תושעל

 ,ןוגהו יוארש וכרע יפכ דחאו דחא לכ ןתיש

 םלשל וניתליהקל קוזיחו םויק היהיש ידכ

 ,םינּויצ) דובכב םהמ שמשו ברה תוריכש

 טעז הרואכל .(ג"ק הנקת ,179 ,ט"פרת ,ןילרעב

 ַא ןצנַאגניא ןעוועג טלָאװ טלעג-תווצמ יו סיוא

 תורוש יד ןשיװצ רעבָא ,ןינע רעקיליװַײרֿפ

 ןשילַארָאמ ַא תונקת ייר ַא ןיא ןעמ טליֿפ

 ,תונקת רעקָארק יד ןיא רעגײטשַא טָא .קורד

 ַא ,שירָאטַאגילבָא תווצמ ןֿפױק סָאד זיא

 ןעוו ,סנק ןוֿפ ךיוא ךיז טדער סע :;ךַאז זומ

 ןיזאל ןלאז םיאבגה :טשינ טֿפױק ןעמ

 ,לודגה תבשב תויסנכ יתב לכב ןייז זירכמ

 -טיא זד ,ןהנשה שאר| ה"ר םדוק תבשבו

 ןגימ רפ ןייז ךאנ ןפיוק תוצמ לוז רעכיל

 ''ד וכרב רשא הכרבה יפכ ,ןןגעמרַאֿפ}

 ןא םיאבג איד ןלוז טוט טינ שע ריכלעוו

 לוז ןמ 'נוא ןםיבוטו םישאר| ט"ור ןיגאז

 הנקתה שנועב םהיניע תואר יפכ ןיסנק ןיא
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 ןלוש ןילא זיוא םיאבגה ;ט"ורו םיאבגה לע

 םויְו כ"י םדוק ןינאמ ףיוא תוצמ יד ןלוז

 רנייא בוא 'נוא ,םיקלח ינש תוחפל ןרופיּכ

 ,דימא שיא ןייא רע 'נוא ,רעוװ איה טינ

 רפ רבח ןייז רדוא בייו ןייז ביוחמ זיא

 ,ל"נה ןמזל טלאצ טינ רעװ :ןילאציב םיא

 ןיק םיא רפ שמש רעד לוז אד ,ל"נכ

 ראש וא ,טייצ ראי ןא 'יפא ,ןיזאל תוצמ

 ףיא טביג ןוכשמ ןייא רע זיב ,םיבויח

 ןייז ןארד רהזנ ןרעייז| רז ליז שמש רעד ;זלא

 ַא וליֿפַא ןבָאה תונקת רעקָארק יד .(344 ,א)

 ןוא םידוביּכ ןוא תוילע רַאֿפ טנַארוקזַײרפ

 תוצמ ןעמענ לָאז רעדעי ליֿפיו רַאֿפ

 .(תוצמ יניינע ,110 ,או ;689 ,247 ,טרָאד)

 ? תוצמ - לוש יד ןעמ טֿפױקרַאֿפ ןעװו

 זַא ,ךיז טדער תונקת רעקָארק יד ןיא רָאנ

 םעד ןוא לודגה-תבש ןֿפורסױא לָאז ןעמ

 .תווצמ ןֿפױק חוּכמ הנשה-שאר רַאֿפ תבש

 ןעמ טָאה עקָארק ןיא זַא ,ןעניימ סָאד לָאז

 לָאמ ייווצ ןֿפױקרַאֿפ וצ ןעוועג גהונ ךיז

 ? הנשה-שאר ןוא חסּפ -- רָאי ַא

 ערעדנַא ןוא תונקת עלַא טעמכ ןיא

 תרצע-ינימש ןגעוו רָאנ ךיז טדער םירוקמ

 ךיוא זיא ױזַא .הרות-תחמׂש רעדָא טכַאנרַאֿפ

 ןיא ןטַײצ ערעזדנוא ןיא גהנמ רעד ןעוועג

 טָאה טקנוּפדנַאטש-הכלה ןוֿפ .עּפָארײא-חרזמ

 ןֿפרעגסױרַא טיײצ-סֿפױקרַאֿפ יד  דָארג

 ל"ירהמ םעד ןיוש .ןיד םעד דצמ תולאש

 תווצמ ןינוק יאמא, :טגערֿפעג ןעמ טָאה

 הוצמ בישהו אוה ט"י אלהו הרות החמשב

 םיבר יכרוצ דועו ...ט"יב תונקל רתומ

 ,ל"ירהמ) ט"יב ןיריתמו תווצמה ןינוקש םה

 ןעניז םעד ןיא .(ב/חס ,ו"יש הטינויבס

 םעד אפזוי ףסוי 'ר ךיוא טרעֿפטנערַאֿפ

 -רַאֿפ תווצמ יד ןֿפורסױא ןביוהוצנָא גהנמ
 זיא ןַאד לַײװ ,טכַאנ הרוּת-תחמש ,וצ טכַאנ

 ,ברַאה ױזַא טשינ זיא ,ינש-ֿבוט-םוי ןיוש

 רע .טשינ סיװעג ןעמ רָאט רעירֿפ רעבָא
 ןעמ סָאװ ,םעד ןגעק קרַאטש רעבָא זיא
 ןעוו ,ןֿפױקרַאֿפ ןביוהעגנָא סנטצעל טָאה
 ןמיס ,ב/אלק ,ץמוא ףסוי) גָאט ךָאנ זיא'ס
 טנַאמרעד ריֿפנַײא םעַײנ םעד .(ב"סרתת
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 -ינימש זַא ,ןמשאק אֿפװי ףסוי 'ר עקַאט

 -רַאֿפ רעד ןָא ךיז טביוה טַײצ-החנמ תרצע

 ןהחנמ| 'לפתה רחאו :תווצמ ןוֿפ ףיוק

 ןתיש ימ ומכ ,הנשה לכ לש 'וצמה 'ירכומ

 הז .ט"יו תבש לש תורנו כ"הבל שודק ןיי

 ,שופחו .וז הרונמ הזו וז 'רונמ 'נוק

 ןיא םאב ןגס חקיש ימ ונייהד ? ,תויהשו

 'הבגהו ,הסנכהו האצוהו .כ"הבב ןגס לעבה

 .(ג/אפ ,ףסוי ןאצכ גהונ) הלילגו

 רעסמרָאװ יד טיול ךיוא ענעגייא סָאד

 םויב :ןעוװעג םידקמ ךיז ןעמ טָאה תונקת

 לוש ןיא החנמ וצ ןמ לאז תרצע ינימש

 ןילאז 'נוא הלילה םדוק תועש 'ג ןפור

 ןדרעוװ ןפורג זיוא הליפתה רחא םעפ ותואב

 ןזאל קעוװא הליל םדוק לאז 'נוא תוצמ איד

 ...ההבגה 'נוא םייחה ץע 'נוא הפמ ץנג

 .ח"י ןמיס ,"תסנכה תיב ינינע, ,147 ,וצ)

 טינ לאז הוצמ לכ; :ז"י ןמיס ךיוא ןעז

 םאבו ...ןיצפ ןייא רעטנוא ןדרעוו ןפורג זיוא

 'ד זלא ןייז תוחפ טינ לאז הוצמה טגייטש 'א

 ןוֿפ ןבָאה םיגהנמ ענעדײשרַאֿפ יד .("ןיטישפ

 -רַאֿפ ןגעוו הלאש יד טַײנַאב טַײצ-וצ-טַײצ

 תוצמ, :  ןעז) ֿבוט-םוי ןוא תבש תווצמ ןֿפױק

 ןוא קחצי דחפ ןיא "תסנכה תיבב תורכמנה

 יד טימ ו"ש ןמיס ,םייח-חרוא ךורע-ןחלש

 ל"גֿפ;םהרבא ןגמ ןיא טרֿפב ,םורַא םישרֿפמ

 ,םיגהנמ ירוקמ ,ןהָאזיװעל םהרבא :ךיוא

 ס"נכהבב םיירפומ, .זט 'יס ,ז"רת ,ןילרעב

 .?'ט"וו תבשב ןיב לוחב ןיב תוצמה

 ןיא תווצמ יד ןֿפױקרַאֿפ עכעלרעַײֿפ סָאד

 ןעוועג ֿבור'ס זיא ,תוּכוס געט עטצעל יד

 תווצמ עלַא טשינ רעבָא .רָאי ץנַאג ַא רַאֿפ

 ַא ףיוא טֿפױקרַאֿפסױא רעַירֿפ ןעמ טָאה

 ערעדנַא רַאֿפ ןזָאלעג ךיוא טָאה ןעמ .רָאי

 ,לשמל ,טרעוװ ױזַא .םיֿבוט-םימי ןוא םיתבש

 סמרָאװ ןוֿפ תונקת עטנָאמרעד ןביוא יד ןיא

 הרות רדנא איד ןכוע :טכַארבעג שוריֿפב

 םעפ לכ לאז הנושארה ההבגה םע ןטלה וצ

 ינימשב אלו ןדרעװ ןפורג זיױא ונמזב

 (ט"י ןמיס ,טרָאד) "תרצע

 טנָאמרעד טרעוו ?גרעבדירֿפ סקנּפ, ןיא

 שע טפק הוצמ ןייא רינייא ןעוא :םֹּתִס
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 ןיא עיצקעלָאק-ןיװעל ןוֿפ

 יד) "העש יפל רדוא ראי שד ףיוא אייז

 יד ןוֿפ ,א/2 'ז ףיוא ךיז טניֿפעג הנקת

 חצר ןטַאד יד ןשיװצ ,סקנפ ןיא עטשרע

 ַא סָאװ דָאש ַא .(1536- -1538) ו"צר ןוא

 -עייל וצ טשינ ,טקעמעגּפָא זיא הנקת לייט

 עטקורדעג ןוא ענעבירשעגוצ טשרע .(ןענ

 תינש ...ומת ןסינ ז"כ 'א םוי :םירוקמ

 איד טכיז ןמ ןלייו ןזעװג ןקתמ ןמ טוה

 'נא דלעג שדוח+ ןמ שד ןטייצ ירעווש

 'נוא םיינעל הקדצ קלחל טביג דלעג תוצמ

 ןמ טוה ,םיתבל םוא ךוט ןיג םיינע איד

 ןזחה לוז 'ב 'ה 'ב 'ג ןמ שד ןזעוװג ןקתמ

 ןיג םוא רעמ חרוא ןייק שד ןֿפור זיוא

 רואמל הועש 'רטל יצח סנק אייב 'נוא לוז

 םניא םעד ריכלאו השאו שיא יגיבלעז

 ןייא טינ רע ןאוו טביג הטורפ ןייא חרוא

 ץ"ג 'נוא הליהקמ סנרפ ןוֿפ טוה *בתכ

 דייֿבתכ ,"דלעֿפצײה סקנפ,) ןהקדצ יאבגו

 טבש אי ;(א/בס ,קעטָאילביב-רַאנימעס ןיא

 'יגיהנמו 'יסנרפ ןבה הזה םויה םצעב .זמת

 ןייא להקה לכ ןמ 'יררובמה 'ישנאה ףוריצב

 םע ןיֿפארטג רשפ יגיליו איירו יכילטנֿפוא

 ןיא ,ױלה םהרבא ר"רהכ סנרפהו שארה

 שלא 'יבושח 'יחרוא שד טכיז ןמ ימעד

 .ןנחלא קחצי 'ר תֿבישי

 ןייז טשאג ילא יכלאוו ןמוק 'ינזחו 'ינבר

 ןלייו זיב 'נוא ל"נה א"ררהכ סנרפה לצא

 ןטעלפ ליֿפ יכלאוו ןאכ גנל טייצ איז ןביילב

 זע טעה הקדצ טימ ךיוא וזלא ,ןיסע ףיוא

 הקדצ יכילרע ןמ שד ןרעג ל"נה א"רה

 .טכמיג ךילטנֿפוא הרשפ ןמ טוה ןכב .טבעג

 ןיא ןמ שאוו דלעג שדוח+ גיבלעז תישאר

 קלח ןייז א'רה רע זומ טביה ףיא להק

 ןמענ ךיז וצ םיאבג שכלאוו ןבעג ךיוא

 דלעג תוצמ גיבלעז ריבא .םיינעל קלחל

 דלעג תוצמ גיבלעז טֿפױק א"רה רע שאוו

 טרעװ ןייז רדנמ א"רה רע שאו טכאז

 תובדנו 'ירדנ יגיבלעז ת"סל הלעיש העשב

 ןיא יאבג רעד לוז דלעג תוצמ י'נוא

 א"רה יגיבלעז שד ןבה סקיפ יכילרדנוז

 ןלוז תובדנו 'ירדנ ןייז ינוא דלעג תוצמ

 'ינזחה םע םינבר ןמ שד ןגיל ןיילא ןנירד

 ילא לוז א'רה רע ךוט יא +יטגיטרעובא

 ליו ןבה רע שאו ןביירש יאבג ןא לאמ

 :לוז ןבעג ןזחל וא ןדמללו ברל ןמ שד

 ןלהעֿפב טלעז א"רה רע ןאוו ריבא ןהונ

 תוצמ ןײק שד טלעז ןבעג ליֿפ ןמ שד

 ןגעלק טינ טלעז תובדנו 'ירדנ 'נוא דלעג

 ריבא .ןגיל ףיורד וסיכמ א"רה רע זומ
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 בר רדוא ןזח ןייק שדוח ןגיבלעז ןיא אז

 תוצמ ןייז א"ר ןוֿפ רביא טביילב 'נוא ימעק

 שדוח רעד דלב וזלא 'ובדנו 'ירדנו דלעג

 רעד ןיא ךאנ דלעג ראו שאו טזיא זיוא

 שלא סקיפ שדקה ןיא טמוק טזיא סקיפ

 ;(א/הס  ,טרָאד) דלעג שדקה+ רדנוז

 דנזױט ףניֿפ דלב ןיוש ןבעה איז 'נוא

 ןסיוב .טשמוק ןיא רהאי ןייא ןיא ןדליג

 זע ןעק אונ .םלעג תוצמ 'נוא לאה איד

 רֿפ ה"ב איד ןטלה לואוו הלהק ןייא איוז

 ןבעה ךיז איב טײל ימרא ןייק טשרע

 ןיא םידוהי ןשיװצ ןיטלאהג שרהוקסיד)

 טשרע ,םדרטשמא ךאנ טרטיא ןופ ףיש

 אלו ;(בב--א/ז ,ח"נקת ,םַאדרעטסמַא ,לטֿפעה

 דלעג טאטש+  הנש ןמ רתוי בייח 'יהי

 זיא בייח רעמ רעװ םג .דלעג תוצמ וא

 הוצמ ןײק ןעק תועמ טאטש הנש יא ןעד

 להקד הלהקה תונקת) םנוצרב אל םא ןיפוק

 ריעב טראק קראמנעדב רשא כ"ההבד שדוק

 -לעז יד ןיא :ח 'יס ,ט"נקת ,רטסנימטסעוו

 :טײטש (י הנקת) ט"סקת רַאֿפ תונקת עב

 ךיוא ללאז זע ;('תועמ תוצמו תועמ טטש;

 ךיוא ...םישדחה םיאבגה תיישעב םעפ לכב

 ןעבירש יאבג להוש ןעניא ערטוקע

 ןייא תוצמ איד ט"יבו ק"שב היהי ותרמשמו

 דלעג עטזעלרע זאד לוחה ימיבו ,ןעגעל וצ

 סקנפב דנוא ,ןעמהענ וצ ןייא םעפ לכ

 הנש יצח לכ ךיוא ,ןעגארט וצ ןייא ולש

 ןײא שמש ידי לע רעדלעג תוצמ איד

 -טאטש+ ,ץעו תורנ ,ןעזזאל וצ ןעריזזאק

 ןעגראזעב וצ נ"כהב יכרצ לכו רעדלעג

 ...םימותי' ילדגמד אשידק ארבחהמ תונקת)

 ענייז רע :;(די ןמיס ,ח"עקת .,אדרויפ

 הנמזל טֿכינ דלעג תוצמ רעדא טאטש

 ןערהאלרעֿפ תוירח ענייז טאה ,טלהאצעב

 םוא ןעדרעװ זרכומ סומ טאטש ענייז דנוא

 ,טרָאד) ןעגנידרעֿפ וצ ןרעדנא םענייא ןא

 ,"םימותי ילדגמד תסנכה תיבד תונקת;

 ,טלעג-רׂשעמ :ךיוא ןעז .(ט ןמיס

 תװצמ-לוש יד יװ ןעז סעװַאקישט ףיוא רימָאל 1

 רעַײנ רעד ןיא ןרָאװעג טצנאלֿפעגרעביא ןענַײז

 סעיצוטיטסנָאק עטשרע יד ןוֿפ ענײא ןיא .טלעװ

 -נַאמסדנַאל עשיעּפָארײא חרזמ עשידיי יד ןוֿפ
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 :הנקת אזַא רימ ןענעייל ,קרָאיײוװינ ןיא ןטֿפַאש
 ק"הא:תחיתפו ריטפמ רָאנ טרעװ תבש .74,

 ךיוא טרעװ ט"וי ;טֿפױקרַאֿפ תורימז םיענא וצ
 תוכוסב ;טֿפױקרַאֿפ הלילגו הבגהו הסנכהו האצוה
 ;טֿפױקרַאֿפ ךיוא םיגורתאהמ םידוביכ יד ןרעװ

 ןטרעפיהעגרעביא 8 ןיא תועט יפילע)
 תישארבו הרות-ןתח ,תיארה-התא טרעװ הרות-תחמׂש
 ;טֿפױקרַאֿפ ךיוא

 ת"ש ,ה"רב .
 ;טֿפױקרַאֿפ םידוביכו

 םדוק תבש לש םידוביכו תוצמ עלַא יד .4
 יד וצ ןרעהעג תרצע-נימשו ר"שוהו וילסכ ו"ט
 ;אשידק-הרֿבח ןוֿפ םיאבג

 -יֿמי לש תוֿבדנו םירדנמ הסנכה יד 39
 לעו עמערָא ןציטש וצ ןַײז לָאז מ"הוחו לוחה
 הלהק רעד ןעשוטיטשנאק) כ"הבמ תונטק תואצוה
 ב"י 'א םוי טעדנירגעג ,איסור ץראמ לארשי תסנכ

 'טרַא ,12 ,1873 ,קרָאיוװינ ,ב'ילר'ת 'ה לולא
 .("הליֿפתה-תוגהנה- 8

 -ַײז "תויהשו שופח, םידוביּכ רַאֿפ יונעג סָאװ 2
 טרעװ טרָאװ סָאד .רָאלק טשינ רימ זיא ,ןענ
 -קנַארֿפ} פייפבו, : לָאמ עקינייא ךָאנ טכַארבעג טרָאד
 ימ כ"א ...רכמנ ןגסה ןיא הנישיה כ"הבב ןטרוֿפ
 ןגס לעבה ןיא םא ,ןגסב הכוז תויהש הנקש
 םעפ לכב רכמנ ןגסה שדחה כ"הבב לבא .כ"הבב
 .ףגסב קסע לכו לכו יויהשה לעבל ןיאו

 "היהש הנקש יולו, טגנערב לַײװ בקעי יבר

 תװצמ עלַא ןרעװ כ"ויו

 ןיא ,'ג ןמיס ,ט"ש ,האיציניו ,תובושתו תולאש)
 ולא :טכַארבעג טַאטיצ סלַײװ טרעװ קחצי דחפ
 ."תויהש הנקש

 ןייטש סָאד טניימ תויהש זַא ,ןעמענוצנָא זיא'ס
 "ךיא ןטימ ארוק-לעב םעד ץוַײװנָא ןוא רֿפס םַײב
 .ןענעייל תעשב

 ןיא "תויהש ןכַאמ, ,"תויהש, לָאמַא לָאז
 ןוֿפ גהנמ םעד ןיא רוקמ ןַײז ןבָאה טשינ שידִיי
 יד וצ טבַײרש ןגעװטסעדנוֿפ ? תויהש ןֿפױק
 ,(ןוגרזב) ,תויהש, :עיֿפַארגָאקיסקעל עשיערבעה
 תוהמהמתה ,תויהש,, ;(יקסבוזרג-ןילי) "תוהמהמתה
 טשינרָאג סײװ ןוא -- (רוג) "(ןומהה רובדב)
 ? תויהש לעב ,תויהש דוביּכילוש א ןוֿפ

 ,שוּפח) ןכוזֿפױא סָאד טניימ רעדיװ "שוּפיח,
 ןענעיל וצ ּוװ ,הרוּת'רֿפס רעד ןיא ןשימפיוא
 טגעלֿפ ףרָאדסרעטַאמ ןיא .גָאט ןוֿפ האירק יד
 ךורב רַאֿפ שוּפח ןֿפױקרַאֿפ כ"וי ןוא ה"ר ןעמ
 100. 439 ,"ףרָאדסרעטַאמ , ,דלַאװנורג) רמאש
 -ידיי ַא --- (שעּפיח : טדערעגסיוא) "שוּפיח םיא
 ןיא סָאװ ,תויהש יווװ טקנוּפ ,ןימרעט-לוש רעש
 ,ןטלעז םגה ,ןושל ןשידִיי ןיא ןבילבעג ךיוא
 קינֿבושַיי ַא לָאמַא טָאה עמ סלַא :קיד טריניֿפעד
 םעד ןֿפלעה טסײה סָאד שוּפח טימ ןעװעג דבכמ
 םעד ףיוא הרוּת'-רֿפס יד ןַײז וצ ללוג ארוק לעב
 םוא תוכרב תבש ךָאנ טלַאה ןעמ תעשב ןחלוש
 ןענעיײל לָאז ןעמ ּוװ טרָא םעד ןשימ וצ ףיוא
 ,ןענילָאװ ןיא קַאװטיל רעד) גָאט םעזיד ןיא

 (37 ,1870--א"לרת ,ץענליו
 ןכעלכַארּפש ןַײז ךיוא טָאה "ווירב רָאנשא רעד 3
 ,יװ םירוקמ עשידיי ערעטלע ןיא .שידִיי ןיא לוגלג

 טושּפ סָאד טסיה תונקת רעקָארק ןיא ,לשמל

 ןה ןיג םוא ןיזאל טינ ןלוז םיאבגהא : לװירב



 טלעג-הווקמ

 ןיא ןבאה איז אל םא ,םישנ וא ...םישנא
 םוא אד רעװ ...שדוחה יאבגמ לבירב טמתחיג
 "שדרוחה יאבג יפ לע סנקוי ,לבירב ןָא טיג
 טדער הנקּת רעקָארק רעקידרעטעּפש ַא ןיא .(674)
 "לבירב ןנאמ, ַא ןגעװ שיֿפיצעּפס רעמ ךָאנ ךיז
 ...ז"פש וומּת ח"ר םויה : "לבירב רביײװא ַא ןוא
 ןיא ןה הלכל לבירב ןייא ןרעגיב טרעװ רעװ
 ןמ לאז אד לביוב רבײװ ןייא ןה לבירב ןנאמ

 לאז אקוד .טנה איד ןיא ןבעג רבד לעב ןיק
 .תיתבג ןעד טנה איד ןיא ךילבירב איד ןבעג ןמ
 ןעד טנה יריא שיוא ןבעג לאז תיתבג איד 'נוא
 ,אקארק ,לוכשאה) ןיג םוא ןרעװ אד איד ןטײל
 (ה ייס ,166 ,| ,ח"נרת

 טרעװ (1620-פ"ש ,עבַאגסױא עטשרע) בוט בל ןיא
 סאװ ןצבק ןייא, : "וירב-ץוביק, ןֿפורעגנָא סָאד
 טימ רערעדנַא רעד וצ טָאטש ןייא ןוֿפ םורַא טייג

 רעדָא ,ןרענרעד ךיז ליװ רע סאד .װירב-ץוביק ןַײא

 -ַאב טינ רע ףרַאד ָאד .ןבעגסיוא רעטכָאט ןַײז

 ןיא טייטש סע ןדַײס ,תוֿבוח ענַײז ןוֿפרעד ןלָאצ

 ףיא זיא ןײגמורַא ןַײז זַא ,ויוב ץוביק םעד
 טול טריטיצ ,הקדצ תוכלה) "ןלָאצַאב וצ תוֿבוח

 ָאד ,(גײלסיוא רעזדנוא טימ קורד רעװָאקלידוס
 .ֿבתכ :סקנּפ ןיא

 ."טלעג-קיטרַאֿפּפָא, ןעז 4
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 -עפ :הליֿבט רַאֿפ טלָאצעג ,טלעג"הווקמ

 -ענש סעיורע אוד טסלליװ :(דליוו) לער

 ןוא בַאל ןוא קינעגס ךערב !?עכלעב

 ,עממַאמ עקידרזממ ןַאד גָאז ןוא !ןעבעל

 ןוא ,טרָא ןעטוג םעד ףיוא ןייג ללאז איז

 זַא רבק סרעטָאֿפ רהיא ףיוא ןעַארש ללאז

 דלעג הוקמ ןייק רהיא לליו עטאט רעד

 ,עיצקעלָאק-ןיוועל ,קיטש-רעטַאעט ַא) ןעבעג
 ...בקעי 'ר הצודנוא ;28 ז) ,259 'ממנ

 אליממ ,ןלדתש ןב ןלדתש ַא ןעװעג זיא

 ןַײז רַאֿפ ןדנ ...ריֿבג ןב ריֿבג ַא ןיוש

 טגנַאלרַאֿפ רע טָאה עלהקֿבר הדיחי:תב

 סעפע ןיוש טָאה רע ,ןבעג לטעטש לָאז

 ,ךױא םעד ףיױא גָאלַאנ ַא טכַארטעגסיױא

 תולּכ ןוֿפ טלעג-הווקמ ךיז טכוד רימ

 טלײטעגנַײא טָאה רע עכלעוו ,הּפוחה םדוק

 עשיתב-לעב ,עשיריֿבג ,ןסַאלק ַײרד ןיא

 רע טָאה ּפָאק ןטוג ַא ,עניימעג רָאג ןוא

 ןיא גלֿפומ הירב ַא ןעװעג ןוא טַאהעג

 המלש י'ר ,ןןהכ .א} 'ךיניא'ה) ןכַאמ ןגָאלאז

 ;(10 ,1887--ח"מרת ,ענליוו ,דלָאהרעדנּואיי

 סָאד ןרעקמוא רע לָאז ןיציבר רעד יי

 'ר) טסָאקעג ריא טָאה סָאװ ,טלעג-הווקמ

 ---ג"מרת ,עשרַאװ ,ענשזַארד ןּופ שקָאל ףסֹוי

 טלעג-ץחרמ = 171 --

 ,רימ טביולג ;(20 ,1911--א"ערת ;22 ,2

 -נָא לָאמַא טלָאװעג ָאי וליֿפא טלָאװ ךיא

 רָאפ ַא רַאֿפ עיצַאניפָארּפ יד ונייהד ןצעז

 טלעג-הווקמ רעדעב םעד ,ןוקית ךעלשעלֿפ

 -ייווצ ,השדח הריש ,רעדעפ ליוונייז לאומש)

 טזיא רע ;(43 ,1891 ,גרעבמעל ,טפעה סעט

 -טנע םיא ןעד רע לָאז םורַאװ ,רוחב ןייא

 טכירב רע ,טלעגנעשַאט+ סַאד ןעהיצ

 דנוא יה ,הקדצ ףױא ,טלעג-הווקמ ַאי

 באז-ןעמש) ןעֿפױק וצ ןעכרֿפס ןייא ַאד

 שטייד-שידיי ףיוא ךז ןמש רפס ,,ןַאמלרעּפ

 -נאמ דנוא ןעױרֿפ עדנעלהיֿפ שידיײ ריֿפ

 ,1922 ,(8008260/11021}) אייהימעס ,רענ

 / ןַאמ ןַײמ זיא סָאד :ריא ךיא גָאז ;(א/אכ

 וטסלָאז --- / !ןייג הוקמ ןיא טנַײה טסלָאז וד

 ךָאד בָאה ךיא יו / טלעו ענעי ןבָאה ױזַא

 'מונ ,245 ,קערַאמ-גרובזניג) / טלעג-הוקמ

 / .טינ רע טיירק ,ךיא בָאה ןָאה ַא (2

 ענעי רימ ס'טָאה ,טלעװ יד רימ ס'טָאה

 רַאֿפ / ןשָארג רָאּפ ַא רימ ס'טיג / ,טלעוו

 ,רעּפיש קחצי ר"ד) טלעג-הוקמ בַײװ ןַײמ

 ןוא טסנוק-רעטַאעט רעשידיי ןוֿפ עטכישעג

 -גַארֿפ ,192 ,ווװ 'ב ,1928 ,עשרַאװ ,עמַארד

 ןוֿפ ,*ליּפש 'בַײװ ןוא ןַאמ, סָאד, ןוֿפ טנעמ

 .(שזדָאל

 הוקמ, ךיז טניֿפעג (ב/58) גרעבדירֿפ סקנפ ןיא
 רעד הליהק רעד ןוֿפ לָאצּפָא ןַא אמּתסמ --- "שניצ

 -ךירֿפ יד ."דַאבנדויא רעד רַאֿפ גנוטלַאװרַאֿפ-טָאטש
 רָאי ןיא ןרָאװעג טיובעגסיוא ןיא הװקמ רעגרעב

 ןיא ,ןיטשנרעב .װ .מ) ץנלבוק קחצי ךרוד 0

 125 ,1955 ,סערַײא-סָאנעוב ,תופוקת ןוֿפ ןטניריבַאל

 ןעז תואוקמ עקידרעירֿפ ךָאנ ןגעװ .(127 ןוא
 ,ןט11 ןוֿפ תואװקמ ןיא, ןעלטיּפַאק יד טרָאז
 "רַאבנעדויא יד, ןוא "טרעדנוהרָאי ןט13 ןוא ,ןט2

 ."ךַאנרעדנַא ןיא

 ןבלד1

 :1 טלעגדָאב+- וצ םינָאניס ַא ,טלעג"ץחרמ

 ןוֿפ ןטקנופ עקינייא ןענַײז טנַאסערעטניא

 ףרַאד םידמול ַײב זַא ,לשמל ,עדנערַא רעד

 ןעמ זַא ,ןעמענ טינ טלעג-ץחרמ ןייק ןעמ

 .ח) עסקַאט יד יװ רעמ ןעמענ טינ רָאט

 -ליוו ןוֿפ עטכישעג רעד רַאֿפ סקנפ ,יקסנול

 'ר ַײב ;(858 ,1922--ג"פרת .,ענליוו ,ענ

 -= תבש ֿברע / ...טַאהעג געט ןהיכרב



 טלעג-הקשמ

 ,ץרפ .ל-י) דמעה ַא ןוא טלענ-ץחרמ

 -ָאפ ןיא, ,ןיקצעלק .א .ב ,ענליוו ,ןעמַארד

 זיא ןידַאר ןיא ;(8 ,"טייק רעד ףיוא שיל

 זַא ,תוינמדק םינשמ טריֿפעגנַײא ןעוועג

 טלָאצעג טָאה רוחב-הֿבישי ַא שורּפ ַא

 טלעג םעד רַאֿפ .טלעג-ץחרמ עקיּפָאק ַא

 יװ ױזַא למעזעב ַא ןגָארקעג ןיוש רע טָאה

 -ָאק ייווצ טלָאצעג טָאה סָאװ ,תיבה-לעב ַא

 עַײנ יד טױבעגֿפױא טָאה'מ זַא .סעקיפ

 טרעכעהעג רעדעב רעד טָאה ...דָאב

 -לעב ַא ןוֿפ סעקיּפָאק ַײרד :טלעג-ץחרמ'ס

 ...שורּפ ַא ןוֿפ סעקיּפָאק ייוצ ןוא תיבה

 :וקעציו ַא טכַאמעג ןבָאה םישורּפ יד

 עקַאט זיא ֿבגא .הקזח עטלַא ןַא ,שטַײטס

 ַײב טייקיניילק ןייק טינ ךָאװ ַא עקיּפָאק ַא

 תעדהי-ֿבושיי ַא ךָאנ ...שורּפ רענידַאר ַא

 שורּפ ַא :קסּפ םעד ןבעגעגסױרַא ייז ןבָאה

 ,טלעג-ץחרמ עקיּפָאק ַא רעטַײװ טלָאצ

 רָאנ למעזעב ַײנ ןייק טינ רעבָא טגירק רע

 .מ) ץחרמ ןקידעגָאטכַארַאֿפ ןוֿפ ,טלַא ןַא

 ,קרָאי -וינ ,טלייצרעד טלעוו יד ,ןָאסּפיל

 .142 ןוא 141 ,ח"ּפרת
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 ןגעלֿפ םידיסח סָאװ טלעג ,טלעג"הקשמ

 ןֿפױק ןקיש וצ ךיז ןשיװצ ןבַײלקֿפױנוצ

 ןעוו רעדָא .ארגפד אמוי ַא בילוצ הקשמ

 ַא בילוצ הקשמ טלעטשעג טָאה דיחי ַא

 ןַאמיר לרעב) החפשמ רעד ןיא ֿבוט-םוי

 ןיא םידיסח רעניױדַאר ןשיװצ טרעהעג

 רעד טָאה; .ןוקיּת ןבעג :ןבעגוצוצ .(קסירב

 -יסח ענַײז ןבעגעג ל"צז יבר רעװָאקטרָאשט

 רעד זיא סע יװ ,ןוקיּת ףיוא עבטמ ַא םיד

 .ש) "הקשמ ןעקנירט וצ טַײצרָאי ןיא גהנמ

 -רַאוװ ,תודיסח עגידיתוכלמ סָאד ,ןהאזנסינ

 .(208 ,ז"צרּת ,עש

 ןפן

 ,לַאוװק םַײב ,יקסמָאטסַאב .ש ,טלעג"םיתמ

 -רַאֿפ :טשטַײטרַאֿפ)פ א/31 ,1920 ,ענליוו

 .'ענעלַאֿפ
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 סנטירד :ןמוזמ ןיא בָאג ַא ,!טלעגיהנּתמ

 ןטלַאה וצ טכַאמ יד ךיוא טָאה ןחדב רעד

 טלעג-די-תנּתמ = 112 ==

 שיט םעד ַײב םלוע םעד טרַאּפשעגנַײא

 -סיוא םיא ליו רע ליֿפױװ הנותח ַא ףיוא

 רע ןעד ...ןעמַארג עטסוּפ ענַײז ןרעהוצ

 ןוֿפ טכַאנ ןהנותח} רעזיד ןיא סױרַא טגירק

 טמענ רע לַײוװ ,עקיּפָאק עטצעל יד ןרעדעי

 ןַא טימ ץלַא ןוא .לָאמ ןעצ ןדעי ַײב סיוא

 סָאד ,ןצנוק יד רַאֿפ סָאד .ןעמָאנ רעדנַא

 סָאד ,טלעג-הנּתמ סָאד ,ןגָאז םעד רַאֿפ

 רעריֿפרעטנוא יד .קנַאשעג - השרד יד רַאֿפ

 תוֿבדנ טַאלג רע טבַײלק טנַײה .טרַאּפַא

 ,.לזַײלק ןשרעמזעלק ןיא הרונמ ַא ףיוא

 טוה יד ןרעדעי רע טדניש ףוס םוצ ןוא

 זיא סָאד סָאװ ,שרַאמ ןדלָאה םעד רַאֿפ

 םענייק ןסיוא טינ טזָאל רע .ץנַאט-רשּכ

 רעד ןופ רענגיל רעד לאימולש 'ר ,ןד"מא|)

 ;(14--13 ,ל"רת ,ענליוו ,עקווָאּפַאלק טָאטש

 ןביוהנָא שמוח ןוא תירב ןדעי ןוֿפ ךיוא

 םוכס ןסיוװעג ַא ןגירק יבר רעד טגעלֿפ

 -הנּתמ עלַא יד ןוֿפ םוכס רעד .טלעג

 ןוא רעניילק ַא רעייז ןעװעג זיא רעטלעג

 יו ץרַאה ןטוג ןוֿפ קיגנעהּפָא ןעועג זיא

 רעבעג ןוֿפ טײקכעלגעמרַאֿפ רעד ןוֿפ ךיוא

 -וינ ,שרדמ -תיב ןוא רדח ,ןרעטש לאיחי)

 .(30 ,1950 ,קרָאי

1,) 

 :עיסימָאק וצ םינָאניס ַא ,:טלעג"הנּתמ

 ,ךעלטנרָא ןוא ןייר ױזַא זיא רע ,טרעקרַאֿפ

 -הנּתמ ןוֿפ ןגָאזפָא ךיז טגעלֿפ רע זַא

 ןבעגעג םיא ןבָאה םירחוס סָאװ ,טלעג

 ,עשרַאװ ,תונורכז ענַײמ ,קיטָאק לאקזחי)

 017 ה ג'פהת
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 -דנו םירדנ עלעיצעּפס יד ,טלעג"די-תנּתמ

 .םילגר שלש יד ןיא טיג ןעמ סָאװ ,תוב

 ןיא תוטרּפב ןבירשַאב זיא ריֿפנַײא רעד

 לָאמ ךס ַא ךיז טניֿפעג עיציזָאּפ יד .93 'מונ

 ןיא אשידק הרֿבח ןוֿפ לכיב-הסנכה ןַא ןיא

 --ו"רת ןרָאי יד רַאֿפ ןרעַײב ,רהּומנטלַא

 ו"רת חספ לגר ןמ טלעג די תנּתמ :ל"רת

 ו"רת תועובש ןמ טלעג די תנתמ ;2 'ז)

 טלעג די תנתמ ;(3 ז) ז"רת תכוס דנוא

 ;10 'ז) ו"טרת תרצע ינימש לש לגר ןמ



 טלעג-סערַאטָאנ

 תועובש דנוא חספ לגר רטלעג די תנתמ

 שלש רעטלעג די תנתמ ;(44 'ז) ז"ירת

 .24 'ז) ח"כרת דע םילגר
 לװָאט ןֿפױא טסיײה סָאװ ,לכיב"הסנכה סָאד

 ,24  סיורג ,לטֿפעה ןיד א זיא ,"ק"חל םהאננייא,
 עקירעביא יד .ןטַײז 27 עטשרע יד רָאנ ןבירשרַאֿפ
 ןֿפױא טּפעלקעגֿפױרַא ,טַײז עטשרע יד .קידיײל
 םויי ץעטַאד רעד טימ ןָא ךיז טבױה ,לוָאט
 ה"רת תוכס מ"החד יד םוי אוהש ירשת 'ך 'ה
 ,חסּפ מ"הח ןוֿפ זיא עטַאד עטצעל יד ןוא "ק"פל
 .רָאי 25 ןוֿפ ןל אמייק ַא .1870 לירּפַא 9

 -רעד טשינ זיא הלהק רעד ןוֿפ ןעמָאנ רעד
 -סָאנעוב ןוֿפ ןַאמשײלֿפ .ּפ רעציזַאב רעד רָאנ ,טנָאמ

 -ַאב וצ ףױא תואצוה ,טלעגיסערַאטָאנ

 -ָאנ ַא ַײב לעיציֿפָא ןטנעמוקָאד ןקיטעטש
 ,359 ,65 'ּפש ,(14) 1 'מונ ,יקצולס .רַאט

 ן3831

 -ֿפָאלש+- סָאװ עבלעז סָאד ,טלעגטכַאנ

 ןענַײז ,סיוא טוַײװ ,םוטעמוא טשינ .טלעג

 --- סעיצוטיטסניא-הלהק ןעוועג סנטַײצרַאֿפ

 עמערָא רַאֿפ שדקה רעדָא םיחרוא-תסנכה

 םעד ּוװ ןבָאה ןלָאז ייז זַא ,רעלגָאװ עשידִיי

 ןקיטכענרעביא ןענעק ,ןגײלוצקעװַא ּפָאק

 זמר ַא יו רעמ רימ ןבָאה טרּפ םעד ןיא

 דַיי רעצנַײמ ַא ןוֿפ גָאזרַאֿפ-האווצ ַא ןיא

 ןברָאטשעג) לה לאומש ןב רזעילא 'ר

 ,קירוצ רָאי טרעדנוה סקעז טימ טקנוּפ

 הווצמ טָאה רע .(12356--ז"יק הנשה-שאר

 טשינ ןלָאז יז זַא ,רעדניק ענַײז ןעוועג

 םיא ןלָאז יז ,ןַאמערָא ןַא קידייל ןזָאלקעװַא
 ַא טכוז רע ביוא .תלוכי רעייז טיול ןבעג

 ןלָאז ,טשינ םיא ןענעק ייז ןוא רעגעלטכַאנ

 ןַא רַאֿפ רעלעה רָאּפ ַא ןבעג םיא ײז

 ךַא .םקיר ינע ינפ ובישי אלו; .אינסכַא

 ןולמ שקבמ םאו .טעמ ןה בר ןה ול ונתי

 וא ש"יילה םע והוסייפי ,ותוא ןיריכמ ןיאו

 ,םהרבא רב לארׂשי) "אינסכאל ןתיש םינש

 ,ז"פרת ,איפלדאליפ ,לארשי ינואג תואוצ

 טֿפרַאדַאב טָאה ןעמ ביוא ןוא : ;(209 ,'ב קלח

 -טכַאנ רַאֿפ ןבַײלק עקשוּפ ַא טימ ןײגמורַא

 עמַאס יד ןוֿפ סָאד ןעעז רימ יװ ,רעגעל

 ,"גרעבדירֿפ סקנּפ, ןיא תונקּת עטשרע

 טלעגטכַאנ -- 173 --

 ךאבסנַא ַײב רהּומנטלַא ןוֿפ רענעריובעג ַא ,סערַײא

 ןיא לכיב-הסנכה סָאד זַא ,תודע טגָאז ,ןרעַײב ןיא

 ,ֿבושִיי םעד ןוֿפ

 -נָא רַאֿפ ןייטשנרעב .װ יכדרמ 'רֿפ קנַאד א
 סָאד י"חשת זומּת ז"כ רימ ןבעגרעביא ןוא ןזַײװ
 רע .רעטלעג עקיטיונ יד ןע:צוצסױרַא ףיוא לכיב
 טעברַא ןַא ןַײז וצ םסרֿפמ בורקב טֿפָאה ןײלַא
 םעד ןיא ךיז טגיֿפעג רעטֿפָא ךָאנ .לכיב ןגעװ
 ךיז טניֿפעג .רטלעג-רדנש+- ,טלעג-רדנש+- לכיב
 וצ רעטעּפש ,(9 'ז) טלעג ביירש ןייא+- ךיוא
 ןוא 19 ,17 ,14 'זז) רהיבעג ביירש ןייא רָאנ ןיוש
 .טלעג גאל ףױא : לָאמ ייוװצ טגניירב לכיב סָאד 6
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 ךָאנ זיא ,(1538--1526) ח"צר--ו"צר םורַא
 ןוֿפ ֿבצמ ןלַאיצָאס םעד ףיוא זייװַאב ַא
 רעד :הנקּת יד זיא טָא .תולהק עכנַאמ
 .טביה ףױא טלעג טכנ ?רע ןעװ ןיכיילג
 ןלמ םנייא טימ שקיופ ןייא ךיוא רע לוז

 ןיא שלא .ןלוה םיאבג ןעד אייב ,* שולש

 םלעג טכנ שד רע לוז זה ב"ב שכילטיא
 זא טביה ףיוא ןזױה} ב"ב ןגיוולעז שד
 שקיופ יד ןיא 'נוא .קיצ בא םעד רוֿב דלב
 דלב 'נוא .טכיז ב"ב רעד שע שד ,ןיפרעוו

 יד טכנ ילא שרע לוז ןיגנג זיא סיוא רע

 עטעקַאנ יד ;(א/2) ןרביל 'יאבג ןעד שקיוב

 טנַאה יד סיוא ןקערטש טנלע ןוֿפ רעדניק

 ןלָאצַאב וצ טלעגטכַאנ -- לרעסקעז ַא ךָאנ

 'ב ,1926 .ענליו ,קרעװ עלַא ,ץרּפ .ל .י)

 .(71 ,אצוו

 ַאּפ רעײז םעד ףיוא ןזיװעגנָא ןרעװ ָאד לָאז 1
 ,היול ,היתׂש ,הליכא -= "לשא, ןוקירטונ ןרעלוּפ
 ןַײז ןיא טכַארבעג טָאה ןדול ןמלז המלש יװ
 ןשיערבעה םעד ףיוא טקוקעג טשינ ,גנוצעזרעביא
 ל"שא טראו שד 'נוא : חסונ ַאזַא ןיא ,רוקמ
 ןסע וצ טײל איד טאה רע הליכא טכַאמ א איד
 רגעלג איז טאה רע הֿביכש טכאמ ׂש איד .ןבעג
 רטכער ןעד איז טאה רע היול טכאמ ל איד .ןבעג
 ,םיקידצ תחרוא) טײלב איז טאה 'נוא ןזיװג געװ
 -בעה רעד ןוֿפ לײט א (א/ומ ,ד"צת ,םדרטשמא
 :ת"ר םעד טגנערב ץיֿפַארגָאקיסקעל רעשיער
 ןוא "הביכשא זַא ,אצמנ .הניל ,היתׂש ,הליכא
 ןוֿפ טריטקיד ןוא ןֿפַאשעג תוסריג ןענַײז "הניל,
 ןוא "טלעגטכַאנא ןֿפַאשעג ךיוא טָאה סָאװ ,ןבעל
 ,המודכו טלעגֿפָאלש,

 ןטכילֿפ יד ןשיװצ רימ ןעניֿפעג ,לשמל ;ױזַא
 ט"לקת ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,שמש ןוֿפ תוסנכה ןוא
 ,טרהוֿפגנַאל יװ הלהק רעניילק אזַא ןיא טרישזַאגנַא
 תוניל םהל ןתיל ביוחמ םיחרואה : עיצַאלוגער אזַא



 טלעגמַאנ

 ייחרפו 'יחרוא ראש ואל לבא ,םיינעל ונייהד הליל

 ביוחמ ינעהו ,ןבת ימולא 'א םישנא 'בל ןתילו

 'ב ףרוחבו לודג 'א ץיקב הליל דעב ול ןתיל
 ,1957 ,עשרַאװ ,עטכישעג רַאפ רעטעלב) םילודג

 ,'ב ןמיס ,121 ,א

 ,הנקּת רעקידרעירֿפ ַא ןוֿפ ךשמה ַא זיא סָאד 2
 סיוא ןצבק םניא ןמ ןעװ, ; קיטַײצכַײלג ןבירשעג
 שולש ןלמ םנייא טימ שקופ ןיא רֶע לוז טעג

 טניימ ,רימ טכוד ,ָאד ."ןלוה םיאבג ןעד אייב
 ןײג ןַײז ץבקמ ןוֿפ ןיז ןיא "ןצבקא טרָאװ סָאד
 זַא ,דמל התא ןאּכמ .עמערָא רַאֿפ הקדצ ןבַײלק
 םינָאניס א ןרָאװעג סָאד זיא וצ רעטעּפש טשרע
 טײג סָאװ ,ןַאמערָא ןַא -- ןצבק ןתמא םעד רַאֿפ
 טגנערב הדוהיךב .ךיז רַאֿפ תוֿבדנ ןבַײלק ןײלַא
 ,ג"פש רָאי ןוֿפ אטיל תונקת יד רוקמ ןטשרע ןַא יװ
 ,א1ג/ 5102, ת{נֹשמ 502 --- סָאלש ןלַאמ 3

 -לטנַאמ םענייא ןַא סָאלש; ; ױזַא טשטַײטרַאֿפ רעס
 ןענײמ "שקיוב, ָאד לָאז .קַאזרעדעל רֶעדָא "קַאז
 ? עקשוּפ א יװ עברָאט ַא רעכיג
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 :טלעגמַא=- סָאװ עבלעז סָאד ,טלעגמַאנ

 ןוש טעז עמ ביוא ,ןֿפָארטש טָאג ךימ לָאז

 םעד רימ שטניוו ךיא !רעבַײװ עכלעזַא רָאג

 -יא ריא ַײב בָאה ךיא סָאװ ,ןבָאה סנגייא

 ריא ? טלעגמַאנ -- .טלעגמַאנ ןעמונעגרעב

 -ילק ַא !םַאנ ַא ריא ַײב ןעוועג ןעד טנעז

 ַא ריא ַײב ןעוװעג ןיב ךיא יצ טייקינ

 ןעלעגײֿפ ןגיוועגסיוא טָאה רעװ !םַאנ

 רעדָא תֹוינקדצ איד ,רמש) ?ךיא טינ ןעוו

 ;13 ,ו"מרת ,ענליו ,!!הנחי תּבש טּוג

 ןָאצ ןטשרע סדניק םעד רַאֿפ טלענמַאנ

 ;ב/166 ,1869 ,ץישֿפיל .מ .י) 183001685

 ןבעג סָאד יצ ,ןייגרעד ךָאנ ףרַאד עמ

 לָאמַא טשינ ָאד ןיא םַאנ רעד *טלעגנָאצ;

 ןשיסור םוצ עיצַארטסוליא עשידִיי ַא

 -רַאֿפ ָאד ,ב/120 ,1876 ,ץישֿפיל .(טרָאװ

 ,קבא :טרָאװ עשיסור סָאד רָאנ רע טשטַײט

 ,ב/8
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 דקַאב רעדניק סָאװ ץנימ יד ,טלעגשַאנ

 -ָאנ םורַא טרעהעג :גרַאוװרעקוצ רַאֿפ ןעמ

 םעד ןיא ,ָאידַאר ןֿפױא 1955 רעבמעוו

 לארׂשי-ךב המלש ןוֿפ סעומש ןכעלטנכעוו

 טכַארבעג ןבָאה לארׂשי ןוֿפ רעדניק יד יו

 םעד -- ?ןגמה-ןרק; ןרַאֿפ טלעגשַאנ רעייז

 ןבָאה לארׂשי ןיא ןדִיי יד סָאװ ,דנָאֿפצוש

 61 .טלמַאזעג

 טלעג-הֿבדנ - 114 --

 -עגנָא ןענַײז 'הֿבדע טימ, ,: טלעג"הֿבדנ

 טָאה ןעמ סָאװ ,רעטלעג יד ןרָאװעג ןֿפור

 ןעוועג זיא סע ּוװ ,שדקמה-תיב םוצ ןבעגעג

 -ֿפױא ןטימ ,עקשוּפ ַא ,רֿפוש רעלעיצעּפס ַא

 ןוֿפ רעטלעג יד רַאֿפ ןוא ,הֿבדנ טֿפירש

 -עג ןעמ טָאה עקשופיהֿבדנ רעקיזָאד רעד

 חבזמ ןֿפױא ןעוועג בירקמ ןוא תומהב טֿפױק

 -טעיּפ החמׂש ןוֿפ שידַיי ,תוינשמ) * 'תולוע;

 ,דעומ רדס ,ו"שת ,לאערטנָאמ ,ַאקשור

 -עג טָאה רענייא זַא :(ג ,'ב קרּפ ,םילקש

 תירישע ַא ןברק סלַא ןעגנערב טֿפרַאד

 ַא יצ ,(ןק ַא) רָאּפןבױט ַא יצ ,הֿפיאה

 טָאה רע ןוא ,םשָא ןברק ַא יצ ,תאטח ןברק

 טָאה רע ןוא ,טלעג ףיורעד טלמַאזעג

 -עג ןוא טלעג םענוֿפ לייט ַא ןעמונעגּפָארַא

 -עביא סָאד זיא ,ןברק םעד רַאֿפרעד טכַארב

 רימ ןוא ;טלעג-שדקה+ ,הֿבדנ טלעג עקיר

 סָאװ ,ןבעגעג 'ג הנשמ ןיא רעירֿפ ןבָאה

 ןקיזָאד םעד רַאֿפ שדקמה-תיב ןיא טוט ןעמ

 ןבָאה רימ ;(ה ,'ב קרפ ,טרָאד) טלעג-הֿבדנ

 רַאֿפ זַא ,טנרעלעג םיקרּפ עקירָאֿפ יד ןיא

 -רַאֿפ טכַארבעג ןעמ טָאה רעטלעג-םילקש+-

 רַאֿפ רעבָא ...תונברק - רוביצ ענעדייש

 טכַארבעג ןעמ טָאה ...רעטלענ-"הֿבדנ,

 שיײלֿפ סָאד וליֿפַא סָאװ ,תונברק ,תולוע רָאנ

 .חבזמ ןֿפױא ןרָאװעג טנערברַאֿפ זיא ןוֿפרעד

 קרפ ,טרָאד) רעקיליײה הֿבדנ זיא רעבירעד

 .(א ,ז
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 הניתנ ַא ,(הֿבדנ :ללכ ךרדב) ? טלעג"הֿבדנ

 רַאֿפ טבַײלק סָאװ ךרצנ ַא טיג ןעמ סָאװ

 ףיױנוצ ןעמענ ערעדנַא סָאװ רעדָא ןיילַא ךיז

 ןֿפרַאד רעטלעג-הֿבדנ עכלעזַא :םיא רַאֿפ

 ערעייז ,ןרעװ טכַאמעג טנַאקַאב רעכיג ךָאנ

 ןטימ ןיא לַײװ ,ןבַאגסױא ןוא עטֿפניקנַײא

 -עצ .א) הווצמ-תדועס ַא ָאד ַײברעד זיא

 ,בושטידרעב ןופ עסינמייהיג איד ,םיוברעד

 טימ דיי רעד טייטש ;(46 ,ל"רת ,עשרַאװ

 ןוא טנַאה ןיא טלעג-הֿבדנ עלײשטַאֿפ רעד

 ,ןיוש ריא טעז ,ונ :ערעדנַא וצ סע טזַײװַאב

 ,שַא .ש) !ןרָאװעג ןֿפלָאהעג ןיב ךיא זַא

 ;(424 ,19234} ,עשרַאװ ,דיי-םילהת רעד



 טלעג-ןדנ

 -תוֿבדנ יד ןוֿפ ןוקית ןֿפױק רע טגעלפ

 ,לעגני עשידיסח סָאד ,יקצעניל) ןטלעג

 .(61 ,5 ט"סרת ,ענליוו
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 ןוא טלעג (ןדנ :ללכ ךדדב) ,טלעגױדנ

 וצ רעדניק ןביג ןרעטלע סָאװ ןכַאזטרעו

 -כָאט ַא ןבעגסױא םַײב טרֿפב ,הנותח רעד

 יד ןיא טָאה סיכעשעב המלש 'ר :רעט

 ריא טסייו ,הצע ןייא טלענקעגסיוא דייר

 טלעג-ךדנ םעד ןוֿפ ...טוט ןעמ סָאװ

 -גרעטש ַא ףיוא טלעג ןעַײלטנַא ןעמ טעװ

 טלעג ןוֿפ ןובשח ןייק טָאה יצנייש ...לכיט

 -רַאֿפ טינ יז טָאה רעבירעד ,טסּוװעג טינ

 טלעג-דנ םיבוהז שיר ןוֿפ זַא ,ןענַאטש

 ,לכיטנרעטש ַא ףיוא ןעַײל טעװ ןעמ םאב

 סיורג ױזַא טינ םּתסה ןמ ןסע טעװ} סיטעוו

 -נירעטש סאד ,דלעֿפנעסקַא לארשי) ןַײז

 יניפ טַאנ ;(11--10 ,1861 ,גיצּפַײל ,לכיט

 סעמַאמ רעַײא טימ טלעג-ןדנ רעַײא רַאֿפ

 ;(1140 ,טרָאד) תונוזמ רַאֿפ ןוא לכיטנרעטש

 אקווד ןוא טֿפָא ךיז ןֿפערט ןקילגמוא עכלעזַא

 ןבָאה ייז לַײװ ,ןדִיי עמורֿפ ַײב סנטסַײמ

 ,הנותח גנוי ןבָאה ייז .הרירב ןייק ךעבענ

 ,רעװש םעד ;טסעק יד ףיוא ךיז ןץזָאלרַאֿפ

 -ןדנ לסיב סָאד ,טכעלש טייג רעטָאֿפ םעד

 ןעמ רעדָא ןָא שילש רעד טצעז טלעג

 עטסדנימ יד ןָא לטֿפעשעג ַא סעּפע טכַאמ

 -ילע) גנורַאֿפרע ןָא ,ןושל ןָא ,שינעטנעקכַאז

 עשיליוּפ סָאד ,ןיקצעניל} ,ילואיקחצה ןיצק

 ץלַא רַאֿפ רעמ ;(146 ,ח"כרת ,סעדָא ,לעגנוי

 רעד סָאװ ,ןסָארדרַאֿפ םירפא 'ר םעד טָאה

 ןבעגעג הנּתמ ןייק ןתח םעד טָאה ןּתוחמ

 רע טָאה םורָאװ רעדיװ ןוא .םיאנּת ךָאנ

 -ןדנ םעד לָאז ןעמ סָאד ,טעװעיַאטסַאנ טינ

 סָאװ וצ .ןינק וצ ךָאנ ןגײלנַײא טינ טלעג

 ןעמ סָאד ןדײרנַײא טזָאלעג ךיז רע טָאה

 םינורחא םיאנּת וצ ןגײלנַײא טשרע סע לָאז

 ענליו ,רמוש רעד עקסּורָאב ,ד"מא)

 רמוש רעשלַאֿפ רעד ;(29 ,1871--ב"לרת

 ַא ןֿפױק טימַאד ךָאנ ךיז ליו קינתבש

 ןבעג ךָאנ םיא לָאז ןעמ ,ןעמָאנ םענייש
 ןגײלנַא םיא ַײב לָאז ןעמ ,טידערק רעמ

 טלעג-םירדנ = 175 -=

 -ָאק ךָאנרעד לָאז רע ,רעטלעג-ןדנ עמערָא
 -רָאמ .א) עמוס עסיורג ַא ןריטָארקנַאב ןענ

 ענעדלָאג סָאד) בהזה לגע ,ןרעטשנעג

 טֿפערטס ;(30 ,018981 ,עשרַאװ ,(בלַאק

 לסיבַא ןבילקעגנָא ךיז טָאה רענייא זַא ,ךיוא

 ףרַאדַאב רע סָאװ ,טלעג עמוס ערעסערג ַא

 ,טלעג-ןדנ לשמל) ןינע ןַא ףיוא סעּפע ןבָאה

 ןעמ טלַאה ,(המודכו זױה ַא ףױא טלעג

 -ײל רעד ןיא סָאװ ןענַאװ זיב טלעג ַאזַא

 -הייל יד ןופ קיטקַארּפ יד) עסַאק-רָאּפש ןוא

 ;(29 ,1909 ,גרוברעטעּפ ,סעסַאק-רָאּפש ןוא

 -סי(ר)ַא ךיז טָאה תורישע עצנַאג יד ןוֿפ

 לבור טנזױט ןעצ יד ןוֿפ ,ךַײט ַא ןזָאלעג

 הכרב ַא ףיוא ןבילבעג טינ זיא טלעג-ןדנ

 -ליוו ,ןַאמָאר סא ,רענוועל .ח .ג) הנורחא

 טָאה ןיציבר יד ;(/ :ךיוא ;13 ,419121 ,ענ

 יד לָאז ּוװ ,ֿבר םַײב טגערֿפעגנָא ךיז

 -עג ֿבר רעד טָאה .הּכונח ךָאנ ןייג המותי

 ריא ןוֿפ ןעמענפָארַא לָאז ןעמ זַא ,טגָאז

 ןיא ןעגניד ריא לָאז ןעמ ןוא טלעג-ןדנ

 ,ןטכורֿפ טימ לבלעוװעג ןיילק ַא ץידיירג

 -רעביא הּכונח ךָאנ דלַאב לָאז יז ןכלעוו ןיא

 ףליה ריא ןעמוק טעװ ױזַא ןוא ,ךיז ןעַיצ

 טֿפעה ,רָאי ןָא ,בוקרטעיפ ,רעצידיירג רעד)

 טלעג-ןדנ ןוא השורי ,ןייטשנרעב ;11 4

 ,131) טינ (לומ :רעדָא) טרעוו ןייק ןבָאה

 החלצה ןייק טָאה טלעג-ןדנ ,קבא ;(2 השורי

 ,ינשלב םילמ  ,במָאלָאג ;(ב3/401) טינ

 .ב6
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 -רדנש+-  סָאװ עבלעז סָאד ,טלעג"םירדנ

 רעד ןוֿפ עטֿפניקנַײא עלעגער יד :טלעג

 -עג ףיוא עגערטַײב ןוֿפ טײטשַאב יטעַײסָאס

 -םירדנ ,רעדלעג ןעֿפַארטש ,סעסקעט עטגייל

 -רעלוואק ןופ ןאשוטיטסנאק) רעטלעג

 -עג ,ץ'ססא .לאווענעב סנעמ גנאי רענילאוו

 ,1915 ,ןקרָאי-וינ} ,1901 יילושזד טעדנירג

 -ינימש ןוֿפ תוילע יד ;59 ,1 'טרַא 4

 תועוֿבש 'ב ןוא חספ לש ןורחא ,תרצע

 -םירדנ יד ךיוא ,אשידק ארֿבח וצ טגנַאלַאב

 ןענעֿפורעגנָאו עטנַאנעג ָאז יד ןוֿפ טלעג

 -יטסנאק) אשידק ארֿבח וצ טגנַאלַאב געט



 טלעגצונ

 .קרָאי וינב ןויצ תפהא הרדחד ןָאיצט

 -קעס רעד} ;(10 'מונ ,15 'טרַא ,28 ,ז"סרת

 ןיא ט"ויו תבש ןדעי ןֿבױחמ זיא רַאטער

 רעטלעג-םירדנ יד םוא ןַײז ןוצ| ...לוש

 ןריֿפ ןוצ} ךוב רעדנוזַאב ַא ןוא ןגױברַאֿפ וצ

 ןוֿפ השרפ טול םירדנ סרעבמעמ יד רעביא

 הרבח איד ןופ ןאישוטיטסנאק) ךָאװ רעדעי

 -אנ טעדנירגעג ,הרות דומלתו קדצ ישנא

 ,1915 ,ןקרָאי-וינ} ,1909 ןיט8 םעד רעבמעוו

 .49 ,9 'טרַא 3
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 ןצונַאב רַאֿפ רכש ,טלעגצינ ,טלעגצונ

 טגעלֿפ רע :ךַאז ענעילעג ַא ןצינפֶא רעדָא

 רעסיורג רעד ףיוא רעטֿפָא ןעַײלרַאֿפ יז

 ךיז טלעטשרַאֿפ רעבערג רעד סָאװ ,הדועס

 רַאֿפרעד טגעלֿפ רע .ןטיוט ַא רַאֿפ טרָאד

 טָאה רע .ןעמענ ןטשינ} טלעגצינ ןייק ךיוא

 םיא לָאז ןעמ סָאד טגנַאלרַאֿפ טינ רעמ

 יר ,ןד"מא)) הדועס רעד וצ ןטעב ךיוא

 ,עשרַאװ ,רעטיב- ֿבוט-םוי-טוג רעד היעמש

 טלעגצינ קידלוש ריא ןיב ךיא ;(49 ,0

 ירתסמ) ייג ךיא סָאװ ,רעדילק יד רַאֿפ

 ,עשרַאװ ,זירַאּפ ןָאפ עסינמייהעג יד ,זירַאּפ

 עמערָא ענַײמ ,ריד רַאֿפ ךָאד ;(/ ,| ,5

 ןַאמָאר םענייא טסליו וד סָאװ ,ןירעזעל

 ןזיד ןוא ,ןקייפָאק עקינייא רַאֿפ ןזעל וצ

 -צינ עקייפָאק ַא רַאֿפ טכַײליֿפ ךָאנ ךיוא

 ןױש סע טזיא ,ןזעלכרוד םעד רַאֿפ טלעג

 -ליוו ,רערעלזיוה רעד ,ד"מא) :ליֿפ וצ ךיוא

 טָאה רעטעּפש גָאט טכַא ;(19 ,ב"לרת ,ענ

 רענייש ַא ןיא טניוװעג שטנעמ רעגנוי רעד

 -ייז ןעגנַאגעג רע זיא ןָאטעגנָא ...הינסכא

 ןעמונעג ןעמ טָאה רעדיילק יד .ןייש רע

 -גיועל יולה קחצי| ל"הי) טלעגצינ ףיוא

 רעד רעדָא שטיוערָאדיס לעווַאּפ ,ןיקס

 ייב ;;(00 ,א"מרת ,עשרַאו ,ןכדש הנידמ

 ןדעי :קוח א יװ ןעוװעג ןיוש זיא רימ

 קידנעייגקירוצ גָאט ןבלַאה ךָאנ קיטַײרֿפ

 -ןקַאפ םעד לדוי וצ ןיײגוצנַײרַא רדח ןוֿפ

 עקיפָאק ַא רַאֿפ םיא ַײב ןעמענ ןוא רעגערט

 ,ןָארטיצ .ל-.ש) עלהשעמ ַא סקיד טלעגצינ

 ןָא ,עשרַאװ ,1 ,תורוד עשירַארעטיל ַײרד

 טלעגיינ -- 176 --

 טלעגצינ ףיוא שולעפַאק ַא ;4 ,רָאי ַא

 טסָאק סָאד ,םיֿבוט-םימי עלַא ףיוא רע טַײל

 טרעװ ןצנַאגניא זיא סע ליֿפ לּפָאט םיא

 ,ן1928) ,קרָאי-וינ ,רעדעיל ,רעזנוצ םוקילא)

 טזָאל לימ רעד רַאֿפ טלעגצינ ;(א,(0

 -רעֿפ ַא רעביא ,זיא רעגייטש רעד יװ ,ןעמ

 רענלימ רעד יװ ,האוֿבת רעדָא לעמ ;עלעט

 ,'ב ,קרעװ עלַא ,ץרּפ .ל .י) טגנַאלרַאֿפ

 קָאטסילַאיב ןייק ןקיש ןגעלֿפ רימ ;(102 ,וא

 לאקזחי) טלעגצינ ףיוא רעכיב-הלּכׂשה ךָאנ

 ,ו ,ג"ערת ,עשרַאװ ,תונורכז ענַײמ ,קיטָאק

 םַאדַאמ יד סָאװ ,םיתבש ןעצ יד (6

 ןַײרַא לוש ןיא ןעגנַאגעג זיא ץלַאזרעיוז

 ץנַאג טסָאקעג ריא טָאה ,לַאש ןשיקרעט ןיא

 טסנוק יד ,ןןילַאג .ז} ,עזג) טלעגצינ גונעג

 ,1913--ד"ערת ,עשרַאװ ,ןערעוו וצ ךַײר

 דַיי ַא ...ןעמוקעג ןענַײז רעטַײװ 35

 -צונ ףיוא ןעמונעג םיא ַײב בָאה'כ סָאװ

 ,רוהט-שיא) תודועס יד וצ סעֿפעג טלעג

 ,עשרַאװ ,דנַײרֿפ-רעטַאעט רַאֿפ טרָאװ ַא

 ,ווָאקשטוטס ;א/561 ,יװַאקרַאה .(48 ,ז"ערת

 .ב/700 ,(גנוניולַאב 605)

 קיד ךיז טדער "עיּפָאטוא סליּכׂשמ א; ןיא 1
 ,רצקמ זיא רע זַא ,"ןירעזעל ענַײמ, טימ ךרוד
 סעקיד ןיא, ןעמוקסיױרַא טשינ לָאז סע ידכ
 א ןעמעננָא ךיד טעװ סע סָאד ,(רובח) קרעװ
 טכַײליֿפ ןלָאצַאב ןֿפרַאד טסעװ וד סאד ,קערש
 ףיוא רָאג יױזַא קידנעמענ ,ןקיּפָאק ןעצ עצנַאג
 ,קרָאי-װינ ,רעטעלב ָאװי ,רעגינ .ש) "טלעגצינ
 .157 ,36 'ב ,2
 רעשימעלָאּפ ןַײז ןיא טָאה רבחמ רעבלעז רעד 2

 איד ןַאמָאר םוצ "קיטירקךןָאגרַאשז, ןגעװ המדקה

 ַאזַא טצונַאב ,(|ן"רת) ט"נרת ,עשרַאװ) ןעטסינַאלַאק
 ַא :דנַײרֿפ רעלדיא ,רָאֿפ ךַײא טלעטש, :גָאז

 ףיוא ,טַאקירּפ ףיוא ךיז טגנידרַאֿפ סָאװ קיטירק
 ."טלעגצונ
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 :טלעגשירֿפ+- סָאװ ענעגייא סָאד ,טלעגַײנ

 ,ףּתוש סיוא רעוו ךיא רעדָא :ךשֿפנ-הממ

 -ריב יד לָאז ןעמ ,העד ַא גָאז ךיא רעדָא

 ...ךורב ףיוא ןעמענעצ יז ,ןלעטשּפָא ַײרעיױרב

 ךיא בָאה טלענַײנ רָאי עלַא ןגיילרעד ןוא

 -עינד מַאב ,ןָאסלעגרעב דוד) טינ קשח ןייק

 .497 ,| 'ב ,*1947 ,עװקסָאמ ,רעּפ
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 ַא רעדָא עקרעדַײנש ַא רכׂש ,טלעגיינ



 טלעגלקינ

 זױה ןיא ןַײרַא טמענ ןעמ ןעמעוו ,ןירָאטיינ

 עצנַאג ַא רעדָא רעַײטשסױא םעד ןכַאמ וצ

 .עבָארעדרַאג
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 "וק ןרעװ רעדנעל עכנַאמ ןיא ,טלעגלקינ

 -לקינ ןוֿפ ןסױטשעגסױרַא תועבטמ ענרעּפ

 טרעװ ןרעכעה ַא ןוֿפ טלעגניילק+- ,טלעג

 רעד רעבָא ,רעבליז ןוֿפ טציא ןעמ טכַאמ

 -ָאמ ענרעבליז יד ןוֿפ טרעװ רעכעלקריוו

 -ימָאנ רעייז וצ ךַײלג טינ רָאג זיא ןטענ

 עשירַאטעלָארּפ יד ,ץנַארק .ּפ) טרעוו ןלענ

 .25 ,4 'מונ ,1907 ,ענליוו ,טלעוו
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 ןמ טָאה עמ סָאװ הסנכה ַא ,טלעגנבענ

 -טמעז ןעד ריוװ ןֿכאמ רבא ךיילגוצ :דצה

 שאד ,טנאקב רליש רערזנוא ןרטלע ןֿכיל

 רטנוא ,טזיא טגיטֿפערב רערהעל ןייק

 גנונענב רֿכלעװ רדא עדנאוראֿפ םֿכלעװ

 ,דלעגנבענ סרדנא ןייא ךאנ ,אייז ךיוא סע

 -נא ךאנ ןטלטטימב םניא ןאֿפ רדעװ

 ןרטלע איד ןַא) ןרדראֿפ וצ רטאֿפ ןטלטטימב

 וילסכ ח"ר ,עלסערב ,רליש"סמלעהלליוו רעד

 -נירג ךילטנדרארסיוא םעד אייב ;(5 ,ג"נקת

 עלוש רערזנוא ןיא סאד עדלעג לוש+ םעג

 םללא רטנוא טייו סאד ,דריװ טעטֿכירטנע

 ןעלוש ןשידיי ןיא טסנאז סאוו טזיא ןעד

 ס

 דוצ רַאֿפ סרעוורַאס יד רכׂש ,טלעגרעװרַאפ

 ןוא ןכָאק ,תוחמֹׂש ןוא תונותח עשידִיי ןטיירג

 זיא עודיּכ .טסעג יד ןענידַאב ךיוא יו ןקַאב

 = ס"בש יד ןוֿפ רענייא ןעוועג רעװרַאס ַא

 טנױלַאב ןגעלֿפ סָאװ ,רעװרַאס ,ןחדב ,שמש

 ךיוא רָאנ ,םינּתוחמ יד ןוֿפ רָאנ טשינ ןרעוו

 ןזח לש וסקנפמ, ןיימ ןעז) .טסעג יד ןוֿפ

 ,י"שת ,םילשורי ,הדוהיל החנמ : ןיא "ןחדבו

 :סנַײמ ריד גָאז ךיא ןוא :(18 הרעה ,4

 רימ ןלעװ ,הנותח ַא סױרַא טעוו'ס זַא

 -ּפָא רעכיז טשרע טלעגרעוורַאס רעזדנוא

 ,יבר רעוועיל רעד ,ןָאזדיװַאד לכימ) !ןעמענ

 טלעג-הלוגס -- 477 ==

 ענייק ראג אייבאוו דנוא ...דריוו טלהאצב

 ןדניֿפ טאטש ןנעי אייב איו רדלעגנעבענ

 .(4 ,ןטרָאד)
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 טשינ ,תוניתנ עלעודיווידניא ,טלעג"תושֿפנ

 טרעװ סָאװ ,ץַאשּפָא םענײמעגלַא ןַא טיול

 "ךרעק ןֿפורעגנָא ?גרעבדירֿפ סקנּפ, ןיא

 ןטכַארבעג לָאמ ךס ַא טימ "הכרע; רעדָא

 עיציזָאּפ יד ."וכרע ראשנו ןימרעט

 ,ב/57 'ז ףיוא ךיז טניֿפעג "טלעג-תושֿפנ,

 רָאּפ ַא רַאֿפ ,בלש--גלש ןרָאי יד ןשיװצ

 ןטימ וליֿפַא 58 'ז ףיױא ךיוא סעיציזָאּפ

 ןעמ יו רכז ַא -- "תשופנ ךָאנ; גיילסיוא

 .טדערעגסיוא טרָאװ סָאד טָאה
 ן3961

 רַאֿפ ֿבוצק ךס, ,טלעג"רופיכיםוי-תורנ

 לֿכב להק זאד .רופכ םוי לש תורנל עויס

 אצוי םוא ידכ טזאל ןינערב תויסנכ יתבה

 ףיוא 'נוא טריסקאטיג טרעוװ ...ןייז וצ

 םיסנרפה ןמ דיחי ןרדיא ןייא ןא טגילג

 שדוק להקד הליהקה תונקת) "הקדצ יאבגו

 -רעטסמַא ,א"עי םדרטשמאב רשא םיזנכששא

 תורנ :(זע הנקת ,בכ--ב/אכ ,ז"צת .,םַאד

 טלאצג איו טלעג גורתאו- טלענ כיי

 יזע ,תוחתֿפמ ,בל ,ןטרָאד) טרעוו
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 ,1869 ,ץישפיל .4121 .,ה"צרת ָאגַאקיש

 .ב/182 ,ןיזיירד ;:ב0
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 ןגעלֿפ ןעױרֿפ סָאװ רתסב-ןתמ ,טלעג"הלונס

 טוג םשל הווקמ ןוֿפ םײהַא קידנעײג ןבעג
 בילוצ .רעדניק ענעטָארעג ןבָאה ןוא לזמ

 ךרוד ןבעג טלעג סָאד ןעמ טגעלֿפ תועינצ
 רעד ַײס ,עדייב סָאװ ,גנונעֿפע רעניילק ַא

 טשינ ךיז ןבָאה ,ןירעבעג יד ַײס ןוא לבקמ

 יַאדנוקעס המלש טלייטעגטימ) ןעז טנעקעג

 -חרזמ ןוֿפ ןַײמד טרוֿפקנַארֿפ ןיא טרעהעג

 ,(ןדִיי עשועּפָארײא
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 טלעג-הּכוס

 -תוֿפתוש ַא וצ רעַײטשוצ ַא ,טלעג"הּכוס

 רימ ,ןכבו :הכוס רעשלהק רעדָא רעקיד

 ...םינכש יד ַײב טלעג-הּכוס ןבַײלק ןעייג

 - הּכוס ,רעטעֿפ ,זדנוא טיג טלץעג - הּכוס

 רעד וצ ַײרש ייג רָאנ .רימ ןעַײרש !טלעג

 טנרעל רע :ּפמָאל םעד טימ הנעט ,טנַאװ

 יכדרמ) קע ןַא ןָא הׂשעמ ַא ןוא ,טנרעל ןוא

 ,1925 ,ענליוו ,ןוושל-עמַאמ ןיא ,ןהּכה ללה ןב

48-17). 21001, 

 רעדָא רעמיצ ַא רַאֿפ רכׂש ,טלעג"עיצנַאטס

 רעד :טַײצ לקיטש ַא ןַײזװצרעביא טרָא ןַא

 -ָאה עלַא ןיא יװ ךעלניֹוועג זיא טסנידרַאֿפ

 טלעג-עיצנַאטןסןש טסייה סָאד ,ןלעט

 -נסכא לעב איד לעקניֿפ עזר ,ד"מא)

 הדני רעד 612 ,ד"לרת .ענליװ .עטעי

 זיא רע ןוא געוו ןיא ןזעועג זיא שודקה

 רעד תעשב .רעקנעש ַא ַײב ןענַאטשעגנַײא

 רעד טָאה ,ןזעועג טרָאד זיא שודקה דוי

 םעד .קנעש םעד טכַאמרַאֿפ ןטלַאהעג רעקנעש

 ריא טימ טגירקעג ךיז טָאה בַײװ סרעקנעש

 גנַאל ױזַא ךיז ַײב טלַאה רע סָאװרַאֿפ ,ןַאמ

 ןזײל טינ לַײװרעד ןעק רע ןוא ןיבר םעד

 םעד}| םיא טָאה רחוס רעד ...טלעג ןייק

 ליֿפיו לעֿפ רעד רַאֿפ ןבעגעג ןרעקנעש

 -עג רעקנעש רעד טָאה .טלָאװעג טָאה רע

 זדנוא טָאה יבר רעד :בַײװ ןַײז וצ טגָאז

 תואלפנ) טלענ-עיצנַאטס טלָאצַאב ןיוש

 ,ןיירוגליב ןיא טצעזעג} ,עשרַאװ ,ידוהיה

 -יסַאס המלש 'ר| יבר רעד ןעוו ;(6 ,ה"פרת

 -נַאל עישוי 'ר| רע טייג ױזַא ,ןָא טמוק ןרעֿב

 לָאז סָאװ ךָאנ :טגָאז ןוא ןיבר םוצ וצ ןָאד

 ףיוא ןזעּפש עקיטסיזמוא ןבעגסיוא יבר רעד

 -סיורג ה"ב ץיזַאב ךיא ,טלעג-עיצנַאטס

 טלָאװעג רעייז טלָאװ ןוא ןרעמיצ עקיטרַא

 ןרָאֿפוצ לָאז יבר רעד זַא ,דוֿבּכ םעד ןבָאה

 .עיצנַאטס יד ןבָאה רימ ַײב ןוא רימ וצ

 ןדירֿפוצ רעמ ךס ַא רימ ַײב טעוװ יבר רעד

 ַײבַאד ךיז טעװ ןוא לעטָאה םעניא יװ ןַײז

 תפלעמ) טלעג-עיצנַאטס ןעגנערבנַײא ךיוא

 'ר יבר רעד...ןוֿפ תוישעמ ירוּפס ,םיריפס

 ;(35--24 ,ץ"רת ,בובל ...רעביסַאס המלש

 ןוֿפ ןגרָאב לו רוחב-הֿבישי רעזלעט ַאו

 טלעג-ןטנעדוטס == ןז8פ ==

 ןהֿבישי רעד ןיא עסַאק-דסח-תולימג .רעד

 ןבָאה טנַײה ךיא זומ סעקיּפָאק 25 תמחמ

 -נַאטס רַאֿפ עטתיבה-לעב רעד ןלָאצַאב וצ

 -תיבה-לעב ןַײמ טינ טנעק ריא .טלעגיעיצ

 -ַאב טינ טנַײה ריא לָאז ךיא זַא ...!עט

 רָאג ,רימ יז טמענ ,סעקיּפָאק 25 יד ןלָאצ

 טֿפרַאװ ןוא ןָא רענלָאק ןרַאֿפ ןצנוק ענָא

 רעד ,ןָאדרָאג חסּפ) ןריט עלַא ךרוד רימ

 -לת ,טסירָאמוה רעגיניזפרַאש רעווַאקישט

 ה"י אצווו ןוא אצוו ןיא ;(12 ,ו"צרת ,ֿביֿבא

 -ַאװש רעד ןוֿפ ןטנַאק ענעדײשרַאֿפ ןענַײז

 -טיל-שילױּפ רעטלױֿפעצ רעד ןוֿפ ,רעכ

 ךרוד ןעמונרַאֿפ טֿפָא ןעוועג הכולמ רעשיוו

 עכלעוו .,תוליח עשידנעלסיוא ײלרעלַא

 ,ןײגַײברַאֿפ רעדָא ןבַײלברַאֿפ טרָאד ןגעלֿפ

 -נַאטס "ןלָאצ וצ ןסעגרַאֿפ רעבָא ַײברעד;

 -סקלָאפ עשידִיי ,סילוגרַאמ .ָא טלעג-עיצ

 -ירדרעטנוא ערעיײז נגעק פמַאק ניא נסַאמ

 ,1869 ,ץישפיל .(15 ,1940 ,עװקסָאמ ,רעק

 ,ןיזיירד ;טלעג-הריד ,טלעגעיצנַאטס ,א9

 .ב/136 ןוא א9

 וצ רעװש זיא טניימ "עיצנַאטס, סָאװ יונעג
 ,ץיצילַאג ,ןלױּפ ףיוא ןזַײװ םירוקמ יד .ןריניֿפעד

 טשינ זַא ,ךיוא ץוַײװַאב יז .דנאלסור ןוא עטיל
 .עבלעז סָאד ןעװעג "עיצנַאטס, זיא םוטעמוא
 תוֿבישי עשיװטיל יד ןיא טנײמעג טָאה סָאד סָאװ

 -נָא רעד :טבַײרשַאב ןילרב ריאמ 'ר .רָאלק זיא
 -עג טינ ךעלנײװעג זיא ןאמ-הֿבישי רענעמוקעג

 -עג ךיז טָאה רֶע ,הינסכא רעד ןיא גנַאל ןבילב

 ,"ץיצנַאטס, רעקידנעטש א ןיא ןענעדרָאוצנַײא טכוז
 םענייא ךָאנ טימ רעמיצ א ןעמענ ,טסייה סָאד
 סָאװ ,טרעֿפעבלַאז וליֿפַא לָאמַא ןוא ,ייווצ רעדָא

 טױל רערעדעי .רעמיצ ןייא ןיא ריֿפ טניימ סע
 סע .ןלָאצ טלָאװעג ןוא טנעקעג טָאה רע ליֿפיװ
 "רעמַאק ַא, ןוֿפ דיישרעטנוא ןַא ןעװעג ךיוא זיא

 -צ א ןעװעג זיא "רעמַאק, א ."לביטש א, זיב
 -עג טָאה תיבה:לעב רעד ּוװ ,זיה םעד ןיא רעמ

 לעב םעד ןייגכרוד טזומעג טָאה ןעמ ןוא ,טניֹוװ
 -ַאב ַא ןעװעג זיא "לביטש, ַא ...גנוניוװ 'תיבה
 טרָאד ןוא זיוה םעד ןבעל לזַײה טיובעג רעדנוז
 .טרעטשעגמוא ץנַאג ןעװעג ןַאמ-הֿבישי רעד זיא

 עכַײר יד טניֹוװעג ןבָאה "ךעלביטש, יד ןיא
 ןיזַאלַאװ ןופ) "?טַײלעגניא יד רעדָא "םירוחב;
 .(23- 22 ,ג"צרת ,קרָאײוינ ,םילשורי זיב

1011 

 עסשידִיי רַאֿפ הכימת ,טלעגױטנעדוטס

 -ָאפסַאר יד :טעטיסרעווינּוא ןיא םידימלת

 רָאי סקיטנַײה ךיז ןבָאה סעלעטידַאיר



 טלעגענּפוטס

 -ןטס םעד טימ ןזעוועג גהונ ױזַא 118651

 -נָא ןפרַאד טינ לָאז ןעמ זַא ,טלעג-ןטנעד

 זיא סע ...דסח תולימג ןייק וצ ןעמוק

 םעד ןוֿפ הסנכה ןימ ןייא זַא ,טנַאקַאב ןיוש

 -רעטַאעט יד ןזעוועג זיא טלעג-ןטנעדוטס

 רָאי עלַא ןליּפש טגעלֿפ ןעמ סָאװ ,קיטש

 ןעמ טָאה דניצַא רָאנ .טַײצ-ןטקַארטנָאק וצ

 ןליּפש רעטַאעט סָאד זַא ,טנכערַאב ךיז

 ;טַײצ ךס ַא ןטנעדוטס יד ַײב וצ טמענ

 טֿפלעה עטסערג יד טגעלֿפ םעד ץוחַא

 םעד ןעגניד םעד ףיוא ןײגקעװַא טלעג

 -עד .ַײברעד תואצוה ערעדנַא ןוא רעטַאעט

 וצ קיטיונ רַאֿפ ןטלַאהעג רימ ןבָאה רעביר

 ןעז ןלָאז ייז זַא ,םידיגנ ערעזדנוא ןטעב

 -רַאֿפ וצ לטימ רעדנַא ןַא סעּפע ןכוזסיוא

 -ןטנעדוטס םעד ןוֿפ הסנכה יד ןרעסערג

 טרעוו סָאװ ,טלעג םעד ןוֿפ ןובשח,) טלעג

 -וטס עשידִיי יד ןשיװצ טלייטוצ רָאי עלַא

 "טעטיסרעווינוא רעוװעיק רעד ןוֿפ ןטנעד

 .(107--105 ,7 'מונ ,1866 ,רששבמ לוק :ןיא

11 

 ןיא .טלעג-ענּפוטסטָא םוקמב ,טלעגענּפוטס

 -ּפָא= יװ רשֿפא ןײטשרַאֿפ וצ לַאֿפ םעד

 / ,הכונח ןעמוקעג זיא'ס זַא ןוא : טלעגּפעשט

 טכַאנַײב / ןעװערדנַאװ ןעגנַאגעג רע זיא

 -ַאפ טברַאקעג ןוֿפ / לדנרעטמַאל ַא טימ

 / טלעגענּפוטס ךָאנ םורַא טייג רע / ;ריפ

 -רעטעֿפ וצ / ,ךעלעדנַײרֿפ עכַײר עלַא וצ

 / ;ךיוא ןדייז םוצ ןוא / ,ךעלעמומ וצ ,ךעל

 ַײב / ,עקשענעיד א רע טמענ יד ַײב

 ןוֿפ ךָאנ / ךעלעשערג ךיוא רע טמענ יד

 -ָאק םיא טיג עדייז רעד / :רָאי סקיטנַײה

 / ,לרענעצ סַײװ ַא -- עמַאמ יד / ,סעקיפ

 ַא / ןוטעג פַאכ ַא רע טָאה ןטַאט םַײב

 סָאד, ,ןעדַאפדלָאג .א) סצנַאג ַא עלעטרעֿפ

 -רַאװ ,דניירפ-ןעילימַאפ רעד ,"דלעג-הכּונח

 .(28 ,1887 ,עש
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 -רַאֿפ רַאֿפ טלָאצַאב ,טלעג"עקװָאכַארטפ

 רעטלע ,תוקזיה ,תוֿפרׂש ןגעק ךיז ןרעכיז

 ,טֿפַאשלעזעג ערענָאיצקַא עדעי :ןו"זַאא

 טלעגטיס =-- 179 ==

 ,עקװָאכַארטס ןוֿפ טֿפעשעג ַא טכַאמ סָאװ

 ןברַאטש ןשטנעמ ליפ ...סיוא טנכער
 -לע ןכלעװ ןיא ,רָאי סעדעי ךעלנייוועג

 סָאד טנעצָארּפ ַא רַאֿפ סָאװ ןוא ...רעט

 עקידעבעל עלַא וצ עגונב סא טכַאמ

 -ַארטס ליֿפ ױזַא טמענ יז ןוא ;ןשטנעמ

 -וצ רעלָאצ עלַא זַא ,רָאי ַא טלעג-עקווָאכ
 יד ענעשעק רעיײז ןוֿפ ןלָאצַאב ןעמַאז

 ןדניזעג יד סױרַא טיג ןעמ סָאװ ,סעימערּפ

 םעד ןיא ןברַאטש סָאװ ,ןשטנעמ ענעי ןוֿפ

 טֿפַאשלעזעג רעד ךָאנ טבַײלב סע ןוא ,רָאי

 טבַײלב'ס ה"ד ,טסנידרַאֿפ עמוס עסיורג ַא

 יד) ןרענָאיצקַא יד דנעדיוװיד רעטעֿפ ַא

 ,סעסַאק רָאּפש ןוא -הַײל יד ןופ קיטקַארּפ

 ,(94 ,92 :ךיוא ;91--90 ,1909 ,גרוברעטעּפ
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 סָאװ ענעגיא סָאד ,טלעגיסגנוריכַארטס

 השעמ ַא ךיז טכַאמ :טלעג-עקווָאכַארטס+-

 ןיא זיוה סרעטָאֿפ ןַײז פָא טנערב סע ןוא

 ןעמענּפָא קסניּפ ןיא ןרָאֿפעג רע זיא .קסניּפ

 טנזיוט ַײרד ַא טלעג-סגנוריכַארטס סָאד

 -רַאװ ,תונורכז ענַײמ ,קיטָאק לאקזחי) לבור

 -פָא טָאה יקצירָאטס ;(223 ,ווװ ,ד"ערת ,עש

 קיצכעז טלעג-ןסןגנּוריכַארטס ןעמונעג

 ןוֿפ ןצנַאגניא סױרַא זיא ןוא לבור טנזיוט

 .(217 ,טרָאד) וװעַיק
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 -ציז+- רַאֿפ םזינַאקירעמַא ןַא ,טלעגטיס

 סָאװ ,רעבמעמ רעדעי :טלעגטָאטש+- ,טלעג

 ןיא טיס ןייא זומ ,עדניימעג יד וצ טגנַאלַאב

 זומ טכינ ןעו ,ןענעגייא רעדָא ןֿפױק לוש

 רָאי ןיא רעלָאד ףניֿפ ןוֿפ עמוס יד רע

 -נאק) ןלָאצ עדניימעג רעד וצ טלעגנטיס

 -עג רעד עצטעזעג ןעבענ דנוא ןאישוטיטס

 רעקלאבוס ישנא לארשי ןּכשמ עדניימ

 -וינ ,ו"מרת תנשב הדסיתנ ...קראיױנ הפד

 'טרַא ,12 ;19 ,21 'טרַא ,35 ,1900 ,קרָאי

 טלָאצַאב רעכלעו רעבמעמ ןייאג 139 5

 ...רעטערקעס רעד ,(.."טלעגטיס ןַײז טכינ

 עלַא ןוֿפ ןריֿפ גנונעכער ןקיטכיר ןייא זומ

 ןופ ןרדההו ןָאיצוטיטסנָאק) טלענטיס

 הדסיתנש ...תבש ירמוש תוינשמ הרבח



 טלעגענטעמס

 'טרַא ,27 ,א"פרת קרָאי-וינ ,ה"ערת תנשב
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 הליהק ַא סָאװ טעשזדוב ַא ,טלעגענטעמס

 ףיױא סױא טעברַא עיצוטיטסניא ןַא רעדָא

 זַא ,תמא זיא יצ רָאנ :טַײצ רעסיוועג ַא

 -רעטנוא רעשידִיי ַא טזָאל .ח לטעטש ןיא

 טימ ,דיי רערשּכ ַא אקווד ןוא ,עטסָארַאטס

 ןוֿפ ןעמענסױרַא טשינ ,דרָאב רערשּכ ַא

 ףיוא לבור טנזיוט ףלעווצ "*טלעגענטעמס;,

 ףיוא ןכַאז ערעדנַא ןשיװצ -- רובצ-יכרצ

 טשינ םיא טעװ ןעמ זיב ,הרוּת-דומלּת ַא

 -ָארּפ ןעצ עצנַאג טלעג-ייץרחי-אל;+- ןבעג

 רַאֿפ לבור טרעדנתה ףלעװצ ה"ד ,טנעצ

 עלַא ,ץרּפ .ל .י) ? ךיורבעג םענעגייא ןַײז

 טגעלֿפ ;(35 ,אצווו 'ב ,1926 ,ענליוו ,קרעוו

 ןיא ןענירנַײרַא טגעלֿפ ,רעמוז רעד ןעמוק

 רעדָא רעטצנעֿפ ענעכָארבעצ יד ךרוד לוש

 ןרױרֿפעגרעביא ןעמ זיא רעטניוו ןוא ךַאד

 טָאה סיקסניק דוד ןוא טלעק ןוֿפ ןרָאװעג

 -וצ טלעג-"ענטעמס/, ןברַאק 800 ןעמונעג

 -ײנש ַא טכַאמעג ןוא לוש יד ןכַאמ טכער

 ןוא ךַאד רעד ןוא ,טלעג ןוֿפ ןובשח ןשרעד

 -רעשט .וװ) ןעוועג יו ןבילבעג זיא לוש יד

 -וב ,עלעטעטש ןַײמ -- קילפעט ,יקצעווָאנ

 ,(53 ,| 'ב ,1946 ,סערַײא סָאנע
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 -תדועס ַא וצ רעַײטשוצ ַא ,טלעג"הדועס

 ישאר :אתורֿבחב טעווַארּפ ןעמ סָאװ ,הווצמ

 יכרצב קוסעל לדתשהל םיביוחמ ארבח

 לבא דלעג-הדועפ ךירעהל ןילוכיו הדועס

 ו"ח 'יהי אלש ידכו דחא בהז ןמ רתוי אל

 ינב תבישיש רשויהו ןוכנה ,תובבלה דוריפ

 ,םהיתונש ךרעל 'יהי הדועסה לצא הרבחה

 םדקומ ןיא יכ ,הז לע הז ודיפקי אלו

 רשא "םיײח ץע; תרובח תונקת) רחואמו

 ח"רד 'א םויב ק"פל א"נרת תנשב הדסיתנ

 גרובסערפ ,ןיצערבעד הפ ...ןושאר רדא

 -שטַײד םעד ןיא .(אכ ןמיס ,י ,ןב"נרתו

 ןשיערבעה םעד רעטנוא ןושל ןשירעמ

 -רָאֿפ רעד, :ױזַא טשטַײטעג טרעוװו טסקעט

 -געװהטָאנ יד ,טעטכילֿפפרעֿפ זיא דנאטש

 ןעֿפֿפערט וצ הדועס רוצ ןעמהאנסאמ עגיד

 טלעגדַאלקס -- 180 ==

 -ופיטש וצ ןעסקאט-הדועס איד טאה דנוא

 ןיא סלא רעהאה טכינ עכלעװ ,ןעריל

 ."ףראד ןייז ןָאזרעפ ענייא ריֿפ ןעדלוג

 זיא "םײח ץע? הרֿבח רעד ןוֿפ קעװצ רעד
 ס"ש ץנַאג םירֿבח עריא ןשיװצ ןלייטעצ וצ ,ןעוװעג
 :ס"שה:םויס ןעװַארּפ רדא ח"ר ןיא רָאי עלַא ןוא
 תעד ןנוחהו ,םהירוענמ ודמל רשא הרות ינב;
 קלחי ,ןיבהלו דומלל ןרישכהו הניב םהל ןתנ
 רובסל רומגל ס"ש רדא שדוחב הנש לכב םהיניב

 רדא שדוחב הנשה תפוקתל בוט יכב םייסלו
 רחבי רשא אתכסמ ןְתֹנִי שיאו שיא לכל ,ל"עבה

 טמוק ףוס םוצ ,('א ןמיס) "לרוגה י"פע וא ,ול
 -בעד ןוֿפ ץוחמ ךיוא ,םירֿבח עלַא ןוֿפ המישר ַא
 טָאה רֿבה רעדעי סָאװ אתכסמ יד ןוא ,ןיצער

 רדא ןוֿפ ןענרעל וצ לרוג יּפלַע ןעװעג הכוז
 181 .ג"נרת רדא זיב ב"נרת

 .רצוא-הכולמ ןרַאֿפ הסנכה ,טלעגברַאקפ

 ןקילָאמנײא ןַא סע טניימ רוקמ ןיא ָאד

 -תונבר םעד רַאֿפ ֿבר-לילג םענוֿפ רעַײטש

 םלשל היה בייח ד"באל לבקתנש ברה :טמַא

 לשומו רשל ,וחוכ-אבל וא ריעה-ינודאל

 בוהז 8000 ךסב ימעפידח םולשת ,ריעה

 ןוממ) "דלעג ברַאקס; םשב ארקנש ,'לופ

 םיעידומ הלהקה ישאר ויה בורל .(רצואה

 םולשתב בייח אוהש ,תונברל דמעומל ול

 ידימ לבקי אלשו אוה ופסכמ הזה ךסה

 ועידוה ,לשמל ,ךכ .ךכל עויס לכ הלהקה

 'ר ברהל ,ה"צת) 1725 תנשב ,שוריפב

 לבקתנשכ ,ץיוורוה שיא יולה לקוי בקעי

 -ברַאקס;ה קוליסל ול ונתי אלש ,ד"באל

 ,רבלג .מ .ג ר"ד) דחא בוהז וליפא "דלעג

 :עירעס רעד ןיא) ידורב ידוהי זודלות

 ,םילשורי ,(ישש ךרכ ,לארשיב תוהמאו םירע

 1491 .48 ,ו"טשת

 : רעלכַײּפש ,רעגַאל רַאֿפ רכׂש ,טלעגדַאלקס

 ,תיבה-לעב ןטימ טדערעגּפָא ןיוש בָאה ךיא

 רַאֿפ ןעמענ רעַײט טשינ ךַײא ןוֿפ טעװ רע

 יד סָאװ ,טלעגדַאלקס ןכָאװ עכעלטע יד

 ןרוֿפ ןעגניד ןלעװ רימ זיב ןגיל טעװ הרוחס

 -לעוו רענָאיססימָאק רעד ,סומלַאק ךירלוא)

 ;(31 ,מ"רת ,ענליוו ,קישטמַאררערַאט עלעוו

 ןיא הרוחס יד ןגײלּפָא ןשטַײד יד טסייה

 ןבָאה ןיוש טעװ ריא ןוא סערַאבמַא ערעַײא

 104 :ךיוא ;85 ,טרָאד) טלעגדַאלקס רעַײא

 .א/4 ,ןיזיירד ;א/2 ,1869 ,ץישפיל .(107 ןוא

1101 



 טלעג-תודע

 -ַאד טשינ ַא ןיא טכַארבעג .טלעג"תודע

 ּוװ ,(עיצקעלָאק-ןיוועל) לטעצ-הנותח ןטריט

 יד לכ-םדוק טנכערעגסיוא ןרעװ סע

 טנכערעגנַײרַא ,םידדצ עדייב ןוֿפ ?םינינק;

 -רעד ."הצילח רטש לע ןתחה יחאמ, ךיוא

 רַאֿפ ןזיירּפ יד טנכערעגסיוא ןרעװ ךָאנ

 ,הצילח לע ןוחטב רטש .,םינורחא םיאנת

 ןוא תפסות ,הבותּכ ,רכז יצח יצח רטש

 ,:לעטטעצ ףףרואוונַײא ,לעטטעצ רעפעיל,

, 
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 טניימ ןעמ יצ ,? "קקיטשטיירב ,דלעג תודע

 סָאװ ,תודע יד רַאֿפ טלעג-המיתח ןימ ַא ָאד

 עקירעביא יד ןוא הבותּכ רעד ףיוא ןענמתח

 -- ןישודק-ידע יד רכׂש ַא רעדָא תורטש

 .סיו טשינ לטעצ םעד ןוֿפ ןעמ ןעק

 ,34 ימונ ןיא הרעה ןעז 1

 ,סיוא טוַײװ ,טָאה ןעמ סָאװ רַאֿפ ,הנּתמ-הנותח ַא 2

 ןיא ןיוש .ש"חר ןסיװעג ַא שדוק-לּכ יד ןבעגעג

 ןעניֿפעג ,ךרכב ןושמש השמ יבר ןוֿפ ת"וש יד

 : םייח ריאי יבר ןּוז ןַײז וצ טבַײרש רֶע זַא ,רימ

 ךירצ ינניאש ןויכ קיטשטיירבה לֶע תרעטצנש המ;

 יתיעט ינא םג .אתלקלקמ הז גהנמה ובתכו רשעל

 רשעמהמ ישילש קלח רילט 'כ ל"ז םינברהל יתתנו

 וניאש יל רמאנ רתומה שירפהל יתיצר רשאכו

 רעשידִַיי רעד .('צ ןמיס ,ינשה טוח) "ךרוצה ןמ

 רעד יװ רעטלע ,ןכב ,זיא טרָאװ ןרַאֿפ רוקמ

 ,ב"וד ןיא טגנערב םירג סָאװ
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 רוציקב) טלעג"תימלֹוע ,טלעגיתומלוע

 ַא רעדָא השורי ַא ןזָאל ,(תומְלוַע ךיוא

 טלעג-תומלוע -- 181 -=

 :ןקעווצ-הקדצ רַאֿפ תֹומלוע ףױא תמיק ןרק

 ...טלעג שירֿפ רָאג ,טלעג ןבָאה ףרַאד ןעמ

 ןוא ןדִיי הנותח טָאה (לַאג טימ לסיבַא)

 טגָאז ןוא ןדִַיי טברַאטש !טלעג ןַײא טגייל

 ןיא ןַײא ךיז טֿפױק !טלעג-תומלוע ּפָא

 רכומ ילעדנעמ) !טלעג טיג ןוא תורֿבח

 ;(8 ,ב"לרת ,ענליו ,עסקַאט איד ,םירפס

 ,ןבעל לָאז ,לטַײרט 'ר סָאװ םעד רַאֿפ ...

 ָאיֿפונּכ ןַײז טימ רע סָאװ ,טָאטש יד טסייה

 יד :גנידצלַא טנעה ערעיײז ןיא ןטלַאה

 עלַא ,לביטש-להק סָאד ,עדנערַא יד ,עסקַאט

 ריא ;(18 ,טרָאד) טלעג-תומלוע ןוא תוקדצ

 ןוא הקדצ ליֿפ ױזַא ,תורֿבח ליֿפ ױזַא טָאה

 -וק ,ריא טסייוו רעמָאט ,ּוװ ,טלעג-תיימלוע

 םיאבג ךַײא ַײב ןעד ןבָאה ?ןיהַא יז ןעמ

 רעדָא ... ;(82 ,טרָאד) ?רעכיב עכעלטנרָא

 םישובלמ ענַײז קעװַא טקנעש סע רעװ

 יד ןוֿפ ןוא טֿפױקרַאֿפ ייז ןרעוװ .,ךיז ךָאנ

 םישובלמ רָאי עלַא ןעמ טכַאמ טנעצָארּכ

 ַײברעד טקנעדעג ןוא רעדניק עמערָא יד

 זַא ,הקולח רעד ַײב ןענַײז סָאװ ,עלַא רַאֿפ

 טלעג-תומלוע סמעד ןוא םעד ןוֿפ זיא סָאד

 ןןיא) םיא ןעמ טכַאמ טַײצרָאי םעד וצ ןוא

 אלמ) הרּכזה ַא שרדמה-תיב םימורע-שיבלמ

 'מונ ,ח"כרת--1867 ,רׂשבמ לוק) (םימחר

 ןשרדמה-תיב רעד| סע טָאה ;ג/2266 5

 רָאְני ןיינ ?טלעג-תֹומלֹוע תוסנכה סעּפע

 -יִג איד ,םיוברעדעצ .ַא) םיתב-ילעב ןוֿפ

 ,ל"רת ,עשרַאװ ,בושטידרעב ןופ עסינמייה

 -כיוו רעייז עציטש יד זיא סרעדנוזַאב ;7

 ןיא ליו רעצימיא ןעוו ,תונובזע ַײב קיט

 רַאֿפ טלעג םוכס ַא ןבַײרשנַײא האוצ ןַײז

 -כיוו טּפיױהרעביא זיא סָאד ...דנָאֿפ םעד

 עלַא טעמּכ סָאװ ,ןדִיי זדנוא ַײב קיט

 -עג טינ שידִירוי ןענַײז תורֿבח ערעזדנוא

 זַא ןענערָאװַאב טינ ןענָאק ןוא טרעכיז

 טצונַאב קיבײא ףיוא לָאז טלענ-תימלוע

 רטֿפנ םעד ןוֿפ שטנּוװ םעד טול ןרעוו

 רעד) לארׂשיל תמיק ןרק ,רעגרעב .ל .י

 ,ח"סרת ,סעדַא ,(דנָאפ-לַאנָאיצַאנ רעשיִדּוי



 טלעג עשמלוע

 םעד תֿבוטל טלעג-תימלוע ןוא תונוֿבזע ;(9

 להָק רעד ןעװ ;(27 ,טרָאד) דנָאפ-לַאנָאיצַאנ

 -ץדָאֿפֿפױא רעד טיול ,1839 רָאי ןיא טָאה

 -טכעש ַא טױבעגֿפױא ,טכַאמ רעד ןוֿפ גנור

 קעװצ םעד ףיוא ךיוא רע טָאה ...זיוה

 -נָא טזומעג ןוא ןעלטימ ןייק טַאהעג טינ

 ,יקסנירּוא .ג) טלעג-תומלוע וצ ןעמוק

 ענעשזורּפ ,ענעשזורפ טָאטש רעד ןופ סקנפ

 םוצ ןעמוקעג לָאמַא זיא רענייא ;(124 ,צ"רת

 רע רדס ַא רַאֿפ סָאװ ,ךיז ןַײז ֿבשיימ ןטַאט

 טָאה ןוא וימי תוכירא רחאל ןכַאמ לָאז

 יװ ,ןַײז לָאז לייט רעסיוועג ַא זַא ,טלָאװעג

 םיא טָאה .תומלוע ףיוא ,טגָאז טלעװ יד

 -תומלוע יד ןגעװ :טגָאזעג עטַאט רעד

 -תומלוע יד ,ךייחב הארת ךמלוע ,טלעג

 ןוא ןבעג טייהרעקידעבעל ןעמ ףרַאד טלעג

 יטוקל) ןַײז האנה לבקמ ןוא ןעז ןיילַא

 -וילמ ...ר"ומדא ...לש ויתוחישמ םירובד

 קלח ,'כ טוקל ,ט"צרת עשרַאװ ,שטיװַאב

 .א/347 ,יװַאקרַאה .(נ ןמיס ,ינש
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 סָאו ענעגײא סָאד ,טלעג עשמלוע

 רע זַא ,ףוס םוצ ןוא :טלעג-תומלוע+-

 רמז-ילּכ יד רע טקנעשַאב ,ןייג םייהַא ףרַאד

 ,טַײז רעד ןָא ױזַא ןוא םיתרשמ ,ןייש ץנַאג

 ףױא ...טַײלעמערָא ףיױא ,שדקה ףיוא

 ןופ רעדעיל) טלעג עשמלוע ןטַאטלָאװ

 ,ב/207 ,1928 .קרָאי-וינ ,רעזנוצ םוקילא

 131 .(6 'רטס

 הריד -רקוע :ךױא טלעג"הריד - רקוע

 טרעװ תועמ הריד רקוע רטנוא; ,(תועמ

 וניתלהקד תיב לעב ןייא ןעוו סאד ןֿפירגב

 הלהקה תקזח דנוא ןנואוו טהעג רחא םוקמב

 ט"ר יא הנש לכ ןעד רע ןרהיאוניטנוק ליוו

 תדע להק תוגהנהו תונקת) "ןלהאצ סומ

 ,םַאדרעטסמַא ,הריבה גאה יבשוי ...ןורושי

 ינבמ דחא ;(המ 'טרַא ,ו יפַאק ,ב/גל ,ס"קת

 לכ זומ .רחא םוקמב ותריד עבקש הרבחה

 טלעג הריד רקוע ט"ר 'א הנשו הנש

 השודק הרבחהמ תונקת) הרבחהל ןילאצב

 --ב/ה .ב"קת ,םַאדרעטסמַא ,םידסח תולמג

 141 ,(המ ןמיס ,א/ו

 טלעג-הילע -- 182 --

 ֿבוריע ןוקיּת רַאֿפ לָאצּפָא ןַא ,טלעגיֿבוריע

 .(טלעגשעוו ַײב ןעז םוקמ-הארמ)
 רואינש --- ןרזש טימ ןילוח-תחיׂש א תעשב

 רימ רע טָאה ,(ז"ישת ,ןסינ ז"כ) װָאשַאבור ןמלז
 רעקסנימ ,ץביוטש לטעטש ןַײז ןיא זַא ,טלייצרעד

 ַא טימ ךִיי ַא ןײגמורַא קיטַײרֿפ טגעלֿפ ,'בוג

 ןײג טגעלֿפ טלעג סָאד .טלעגיֿבוריע רַאֿפ עקשוּפ

 ןיא ץלַא יצ ,ֿבוריע םעד ןַײז וצ קדוב ףיוא
 .גנונעדרָא ןיא
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 סָאו תוסנכה ,טלעג"תוילע ,טלעג"הילע

 :תוילע עטֿפױקרַאֿפ ןוֿפ ןבָאה הליֿפת-יתב

 יד ַײב ןציז/ רעדָא "הרעק ַא ןלעטש;

 ֿברע רעלעט ַא טלעטש ןעמ סָאװ -- ?הרעק

 ןריסַאקנַײא וצ גנַאגנַײרַא-לוש ןיא רוּפכ-םוי

 תוֿבדנו םירדנ עטגָאזעגוצ ןוא טלעג-תוילע

 -לוש וצ טרעהעג סָאװ ,רָאי ץנַאג ַא ןוֿפ

 -ליוו ,ינוועלב םילמ ,במָאלָאג .נ-.צ) תוסנכה

 ךָאד ןעמ זומ ַײברעד ;(ב/229 ,1910 ,ענ

 ןזומ ,תופיסַא וצ ןעמוק ןעמַאזוצ לָאמ עלַא

 ןךעלסעֿפ עניילק} ךילעקליראב ייווצ ןיוש

 ןעמ ,יײז טגָאנ ןעמ ,ןרעװ טצרַאװשרַאֿפ

 -יו לָאמ עלַא ךיז ןזומ ייז ןוא ייז טקלעמ

 טלעג-תוילע ןוֿפ ,תובדנ ןוֿפ ןליֿפנָא רעד

 וליֿפַא ;(ב/70 ,5 'מונ ,1866 ,רׂשבמ לוק)

 -תיב ןיא ,לוש ןיא ,הלהקה יכרצ ןיא

 טינ ךיא ןריֿבג רעד) רע ליוװ שרדמה

 -עג טינ לוש ןיא ןיוש זיא רע ...ןבעג

 ןוא .טַײצ יד טינ רָאג קנעדעג ךיא -- ןעװ

 רע טָאה .ןעמוקעג ָאי ןיש זיא רע זַא

 -הילע כ"ור יצח םעד רַאֿפ טַאהעג ארומ

 יע) ןֿפָאלטנַא רעכיג סָאװ רע זיא ,טלעג

 -ליוו ,קילג רעכילצולפ רעד ,ןנַאמרהַאװ .ג

 ריא זַא ,ןַײז טלָאװ הצע ןַײמ ;(9 ,ג"נרת ,ענ

 ,לטעטש ןרעביא ןשטנעמ ייווצ ןקיש טלָאז

 ףיוא ןבַײלק ןעמַאװצ רשֿפא יז ןלעװ

 ףיוא ןטרַאװ טעוװ ריא םאבו ,גנוצייה לסיבַא

 גנוצייה יד טעװ ,טלעג-הילע עמערָא יד

 טעװ ריא ביוא ןוא ...זומּת ןיא ןעמוקסיוא

 ערעזדנוא ןוֿפ טלעג-הילע יד ףיוא ןטרַאװ

 ןטַײצ סחישמ ןיא ןַײז סָאד טעװ ,םיריֿבג

 טלָאצ רע ןעוו ,רָאי עדנע םַא ;(12 ,טרָאד)

 ,טלעג-תוילע ןוא םירדנ ענַײז ןַײא טינ

 -ַײב יװ ָאז טנכעררַאֿפ ןטלעג סָאד| טרעוו



 טלעג-טנעמוַאדנע

 רַאֿפ ןעק ...רעבמעמ רעד ןוא עגַארט

 רעד ןָאשוטיטסנָאק) ןרעװ ןכירטשעג סעזיד

 -גירגעג .עלאקאס ישנַא םולש יבהוא הרבח

 ןַײרַא ...1909 לירּפַא ןעט17 םעד טעד

 ,קרָאי-וינ ,1915 ירַאורבעֿפ ןיא טֿפַארק ןיא

 טלעג-תוילע םעד רַאֿפ 39 ,18 'טרַא 1

 שרדמה-תיב סָאד ןטלַאהסױא ןעמ טגעלֿפ

 -בַײלַאב ,גנוצייהַאב ,ןתוכרטצה עלַא טימ

 ,לַאנרושז-ןעגרָאמ-גָאט רעד) ׂשמש ןוא גנוט

 טכַארבעג ;1954 ,18 רעבמעווָאנ ,קרָאי-וינ

 תוכַײש ןיא ,עיצילַאג-חרזמ ,ןישלעֿפ ןגעוו

 תבש םוא תוילע ןֿפױקרַאֿפ וצ גהנמ ןטימ

 .(תישארב
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 סָאוװ ענעגייא סָאד ,טלעג"טנעמוַאדנע

 -סעווש רעדָא רעדורב רעדעי :טלעגּפָאק+-

 רעד וצ טַאנָאמ 6 ןיוש טגנַאלַאב סָאװ רעט

 -פָאק=- םוצ טקיטכערַאב ןענַײז יטעַײסָאס

 ןוֿפ סולשַאב םעד טיול (טנעמוַאדנע) טלעג

 ןגירק ןעמ ןעק טנעמוַאדנע .יטעַײסָאס רעד

 סָאװ ,רעדורב ַא ןעוו ןוא .לָאמ (1) ןייא רָאנ

 ,טלענ-טנעמואדנע ןגָארקעג ןיוש טָאה

 עטייוצ ַא רעביא טזָאל ןוא ל"ר טברַאטש

 -ָאס רעד וצ ךיוא טגנַאלַאב יז ןוא ױרֿפ

 טלעג-טנעמואדנע ןגירק יז לָאז ,יטעַײס

 -נָאק) רעדורב םענעברָאטשרַאֿפ םעד רַאֿפ

 -ָאקַאמ טנעדנעפעדניא יד ןופ ןָאשוטיטס

 טעדנירגעג ,'ססַא 'ווענעב ס'נעמ גנָאי רעװ

 'טרַא ,28--21 ,1930 ,קרָאי-וינ ,1907 ןיא

 -עברָאטשרַאֿפ ַא ןוֿפ ױרֿפ יד ןעוו ;(89 9

 קיצנַײנ יד ךָאנ ןעמוק טעװ רעדורב םענ

 ,טלעג:טנעמואדנע ריא רַאֿפ געט (90)

 רעדָא ןטנעמוקָאד עסיוועג ןעגנערב יז לָאז

 ױרֿפ יד ןזיא יז זַא זַײװַאב םוצ הבותּכ

 -עג קידלוש זיא רעדורב רעד ןעוו ןוא ...

 -ַאב יו ,יטעַײסָאס רעד וצ טלעג ןבילב

 יד לָאז ,טלעגדנָאֿפנוָאל ,ליב ַא ןוֿפ סנַאל

 ןדלוש עלַא יד ןעמענרעטנורַא יטעַײסָאס

 ,30 ,טרָאד) טלעג-טנעמוַאדנע יד ןֿפ

 ןוא ל"ר טברַאטש רעבמעמ ַא ןעוו ;(8

 הרֿבח יד לָאז ,שידק ןייק רעביא טינ טזָאל

 ןוא שידק ןגָאז לָאז סָאװ ,םענייא ןעגניד

 טלעג-עיצוקעזקע == 182 ==

 טלעג-טנעמואדנע יד ןוֿפ ןענעכערּפָארַא

 ינב ןניחא הרבח יד ןופ ןאשוטיטסנָאק)

 - גירגעג ,יזריושזד - וינ ,ןָאטנערט ,לארשי

 טליג עיצוטיטסנָאק יד ,ב"מרת ןיא טעד

 ;19 ,26 'טרַא ,65 ,קרָאײוינ ,1922 ןוֿפ

 -ָאד 25 ןטלַאהרַאֿפ ףרַאד ןשײאיסָאסַא יד

 ַא רַאֿפ טלעג:טנעמוַאדנע םעד ןוֿפ רעל

 ןוא ןָאשוטיטסנַאק) טַײצרָאי ַא רַאֿפ ,הֿבצמ

 ,סָאסַא 'נעב רעניבָאלשז יד ןופ סוָאלַײב

 'טרַא ,21 ,קרָאי-וינ ,1924 ןיא טעדנירגעג

0 139. 
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 'ה םויב להאמ אד ילא :רכׂש ,טלעגטנע

 'תנתוחמו םינתוחמ אייב שדק תבש םויב וא

 רוורעס וא םירמז ילכ ןייק טֿפנוק ןימאז וצ

 ןילאו ןנהידב טלעגטנע ינהא ךיא ןאוו

 הכקת ,גארפ תונקת) ןירעוװ ןיטלהג טֿכינ

 ,ו 'ב ,1921 ,ענליוו ,רעטעלב-ָאוויי ;ה 'יס

2). 
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 :רעבעג -הצע ןַא ןַײז ֿביטמ ,טלעג"הצע
 -לעב רעד םיא וצ טמוק םורַא טַײצ ַא ןיא

 ןדליג טרעדנוה עטגָאזעגוצ ענַײז ןענָאמ ץעוי

 םילשמ ,(ץ"כ ףלא) לרעפ .ל-.א) טלעג-הצע

 ,(47 ,ז"צרת ,עשרַאװ ,דיגמ רענבוד ןופ
1 

 ןטלַאהסיוא רַאֿפ לָאצפָא ,טלעג"עיצוקעזקע

 :עיצובירטנָאק ןענַאמֿפױא םַײב רענלעז
 יצ לארנעי רשיזיצנארֿפ רד טקישג טאה

 רכלייל יצ דנאוונייל ןרוויל עיז לאז ןמ להק

 ןיֿפורטג ןא טאה סד ,קעז אורטש יצ נוא

 ןזיד ףיוא ;ןדלוג טנעזױט גיסיירד זיב

 טימ שאוו םידוהי איד וצ טקישג ןמ טאה

 אירד תיבה לעב ןרדעי ןלדנאה דנאוונייל

 ריֿפ טאה ןֿפארטעב שכלעוו תומחלמ לעב

 ,ןאיצוקיסקע רֿפ תומחלמ לעב גיצנביז נוא

 גאט ילא ןיגנגג ףיורד האצוה השורג זיא

 ןאיצוקישקע דצטיירק גיצנאווצ נוא ריֿפ

 טכירג ןייא נוא ןקנירט נוא ןישע נוא טלעג

 "יג ךילגימ טינ זיא סד טכיל נוא ןטעב

 טאה איז ןמ זד זיב ןייטש יצ סיוא ןזעוו

 לעב איד ןמ טאה ,ןזיד ךאנ .ןרוויל ןיזומ



 טלעג-תוֿברע

 .ַא) ןימוניג קעווא םידוהי ןוֿפ תומחלמ

 "/ט; (06800100/6 06 }4068 ,ןַאמַײרֿפ

 ,1913 ,ןַײמד טרוֿפקנַארֿפ ,ומ 7:22, 8

 -ןיוועל) *אנּפמעק סקניּפ, ןיא .(144 ,16 'ב

 ןרָאי יד ןיא רימ ןעניֿפעג (255 עיצקעלָאק

 :סעיציזָאּפ עקידנגלָאֿפ ח"סקת ,ה"סקת

 טר יא טלעג ןהאיצוקוסקע יקסוואסאלקל

 טלעג ןאיצקוסקע יצחו טר 'ב ;(ב/54) יצחו

 ןאיצוקוסקע טר 'ג ;(ב/64) יקספארבישל

 יראנאדרא ארטסקע ןיגב םימי 'ה ןמ טלעג

 .(ב/65) ןיטסאק
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 .ב/206 .קרַאמ .א .עיציױק ,טלעג"תוֿברע
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 סָאד טנימ טסקעט ןיא ,טלעג"הכרע

 טעטש עשרעבַײװהװ ףױא חקמ םעד ןלעטש

 עטמיטשאב טױל טשינ ,םישנ -תרזע ןיא

 ץַאשּפֶא ןקידכרעב טױל רָאנ ,ןזַײרּפ עטסעֿפ

 -ַאב ןירעלָאצ רעדעוװטעי ןוֿפ תלוכי ןוא

 -רַאֿפ ןעמַאװצ ךיז ןעמוק סע זַא :רעדנוז

 רעשרעבַײװ רעד ןיא תירב-רוכז וצ גָאט

 ַא טימ סעטיאבג עקסטַאטס עכעלטע לוש

 סעטתיבה-לעב ענטָאשטַאפ ףניֿפ ,ריֿפ ,ַײרד

 -ָאז עשלהק ןביז ,סקעז ַא ,סעקרעפמַאי ןיא

 עכעלטע ,סנירעקוט ַײרד ,ייווצ ַא ,סנירעג

 ןַײרַא ךיז טעװַאי יניבל יניב ,סעטשמש-לוש

 -ָאגעצ ןוא ןטימ ןיא ךיוא יאבג-לוש רעד

 ןכב :ילּכ עסַאב רעד ףיוא ךיז טרענ

 !טעטש עשרעבַײװ יד ןוֿפ טלעג-הכרע

 ןגַײֿפ ןעַילֿפ ןָא ןביוה העש ותואב טלָאמעד

 איד ,שטַאגולד ינָאמ) רעבַײװ יד ןשיװצ

 .(57 ,א"מרת ,עשרַאװ ,הרֹוסמ טלעו

 חיכש ךיוא זיא תוכרעה ,הכרעה טימ ןעמַאזוצ
 גרעבדירפיסקנפ ןיא ןיוש .תוכרע ,הכרע םרָאֿפ יד
 טניֿפעג ױזַא (טלעג-תושפנ ןעז) הכרע ךיז טניֿפעג
 תושעל םא, ךיוא הכרעה טימ קיטַײצכַײלג ךיז
 .177 ,תוצרא עברא דעו סקנפ ןיא "ל"נה הכרע

 ןוא שרהוקסיד ןשידנעלָאה ןיא הכרע ךיוא ןעזעג
 ךלַאב טרעװ רע : םיבר ןיא םרָאֿפ יד טגנערב קיד
 רעכַאמ-ןטקעלָאק ןוֿפ ,םיֿבורק עמערָא ןוֿפ ןקַאֿפַאב
 איד) תוכרע ןוֿפ ,םירבחמ ןוֿפ ,(רעבַײלק תוֿבדנ)
 ,עקשרעה נוא עקטָאמ רעדירב עכיילגנוא אײװצ

 ,(12 ,ג"לרת ,ץנליוו
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 -ָארג רעטעווערָאהרַאֿפ רשכ ,טלעג"ךעלרע

 טלעג-ךעלרע -- 184 --

 ןטעב לארשי ינב וניחא ךיא אוט םורד :ןש

 ןֿפק וצ טלעג ךעלרע ןייא טימ ןלאז זא

 ןויע רפס) ןטערטיג ןמוק רפס הניש שאד

 ;ה"צת ןילרעב .קחצי תתכילהה קחצי

 -אה איז לייו וצ שלא טמוק שד ;(המדקה

 רבא ךיז ןיֿכוז איז .טלעג ךילרע ןייק ןיב

 טינ שע ןהוט רימ ןיגאז 'נוא רתיה ןייא

 -לעוו רימערק ןעד טימ ןינוט רימ .הנֿבנג

 רעגָארּפ יד ןוֿפ דיל סָאד) הלדנה רליֿפ

 סע רעװ הװװלמה ;(ה"י ןט18 ןוֿפ ןטסניד

 טלעג ןַײז טמוק םיחװר ףיוא טלעג טַײל

 ןַײז וליֿפא תולדב טרעװ ןוא טשינ וצ

 טצעזעגרעביא ,האריה רפס) טלעג ךעלרע

 ,ןֿבוֿבל} ,שטַײט-ירֿבע ףיוא שטַײטרעבַײװ ןוֿפ

 ;(ןב/חל| ,א"ירת ,הבאט ייח יב טקורדעג

 ךָאנ בָאה ךיא ,ןתנ ןוז רעביל ,טינ גרָאז

 ךיא .ןלעֿפ טינ רימ טעװ סע ,טלעג גונעג

 ןכַײר דנוא ןכעלרע ןייא ַײב ריה בָאה

 -ענ וצ :טלעג ןעלטַײב ליֿפ ךָאנ ןַאמֿפױק

 רימ ןוא טגָאזעג רעטָאֿפ ןַײמ רימ טָאה ,ןעמ

 סע טלַאהַאב ,ּונ .ןבעגעגרעביא טלעג סָאד

 טינ ריד ַײב סע לָאז ןעמ ,ןוז רעביל ,טוג

 טלעג-ךעלרע ןַײמ זיא סָאד .ןענעֿבנגקעװַא

 רעד ,קצניק ןוֿפ ןחדב ,יקסרָאזיוװער השטיא)

 רענעניפעג רעד ןיא רעטָאפ רענערֹול רַאפ

 רעד| רע טגָאז ;(23 ,1883 ,עשרַאװ ,ןהָאז

 ,לשרעה ,טסעז :שמשמ לשרעה וצ ןיבר

 ןלַאֿפרַאֿפ טינ טרעו טלעג-ךעלרע(ה) ןייק

 ןוֿפ םיארונ תוישעמ ,ןַאמגרעב ןרהא השמ)

 ןופ 'ירא בקעי 'ר ...קידצ ןעגילייה

 ןוא 11 ,ד"ערת .,ֿבוקרטעיּפ ,ןימזדַאר

 / ,טציא עטרחוס ַא ענעדִיי ַא ,טײג יז

 / ףלָאצ םירחוס טלעג-ךעלרע לסיב ןטימ

 ןגרָאמ ףיױא טלעֿפ'ס סָאװ ןעלדנַאהנַײא

 ,1947 קרָאי-וינ ,עשייר ,ןײטשנַײװ שירעב)
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 ןיא; :הרעה ןַא ןיא טקרעמַאב רבחמ רעד 1

 -סַאיּפ טנזיוט קיסַײרד דלָאגלטַײב ןייא זיא ַײקרעט
 טנזיוט טלעג שיסור רעזדנוא ףיוא ןיא סָאד ,רעט

 .לבור קיצעביז טרעדנוה סקעז

 ןזיװעגנָא ןרעװ ָאד לָאז "טלעגלטַײב, ןגעװ

 השמ 'ר :םירוקמ עקידרעירֿפ רָאּפ ַא ףיוא

 ךיז ןיבאה םידיסח איד 'נוא ;טבַײרש ימלשורי

 ןײק רבא איז אד ,םיזנכשא יד ףיא ןיזאל רפ



 טלעג ענרַאשזָאּפ

 איב ןהילג זיוא ךיז איז ןבאה ,טקישג דלעג

 ,טלעגלטיב טרדנוה איירד םייברעו םילאעמשי איד
 ,השמ ידי) רילאט טרדנוה ףניפ זיא לטייב ןייא
 -לת : קורדרעביא ןטיול טריטיצ ,ט"כקת ,םדרטשמא
 ןוֿפ} םידוהי יד ןבאה :;(במיאמ ,ח"צרת ,ֿביֿבא
 -נוה ןבעגעג יײז ןבאה ןוא ןטעבג פא ךיז ןאירֿבט
 טרעדנוה ףניֿפ ןיא לטייב ןייא) טלעג ןלטייב טרעד
 תורוק ,ןרהא ר"ב לידנעמ םחנמ) (שילוּפ ןדליג
 רעלָאט עשיקרעט 500 :(א/ט ,1841 ,עשרַאװ ,םיתעה

 דצסיױא לָאצּפָא ןַא ,טלעג ץענרַאשזַאּפ

 ןעז םוקמ:הארמ) סרעשעלרעַײֿפ ןטלַאה

 .(טלעגשעוו ַײב
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 -רעד ַא רַאֿפ לָאצּפָא ןַא ,טלעגײטנעטַאּפ

 אׂשמ ןבַײרט ,עלדנַאה ןגעמ וצ שינעבױל

 עריא טימ גנוריגער עשיליוּפ יד :ןתמו

 רעבָא טָאה ןרעַײטש עטכַארטעגוצ ײלרעלַא

 -סױרַא שממ ךעלבלעוועג עניילק עלַא ַײב

 ןוֿפ ...סױרַא ליומ ןוֿפ ןסיב םעד ןסירעג

 עטסשיּפיט יד) "עניירב עקלע; טָאה םעד

 סריא טימ ןעקרעמערק עשידִיי עמערָא

 ,עילימַאֿפ ַא ןטלַאהסיוא טֿפרַאדעג ןכַײלג

 ,טלעג-טנעטַאּפ ןלָאצ ,רעדניק ןכַאמ-הנותח

 -ָאּפ ןרַאֿפ רעַײטש-געװ ,ןרעַײטש-ץַאזמוא

 רעַײטש ַא ,טַארטסיגַאמ םעד ןרעַײטש ,טַאיװ

 ,רעַײטש-סגנוניוװ ,דליש ןרַאֿפ ,לּפערט ןרַאֿפ

 טַאטע ןוא טלעג-הריד+- ,עקנַארק ןלייה

 עבורח ןַײמ ,ןרָאה .י) הלהק רעשידִיי רעד

 ,(24 23 ,1946 .סערַײא-סָאנעוב ,םייה

 .436 'מונ ,66 'ּפש ,(14) 1 ,יקצולס
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 לָאצּפָא (א ,טלעגטסָאּפ ,טלעגטשטַאּפ

 רַאֿפ רכׂש (ב ;טסָאפ רעד ךרוד ןקיש רַאֿפ

 ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,ךַאז ַא םײהַא ןלעטשוצ

 ומכ תואצוה ראש לע :טסָאּפ רעד טימ

 יכרצ ראש לכו .טלעג טסָאפו ריינו ויד

 השלש ךס ךרע יפל חרכההמ היהי הביתכה

 םידוהיה לש םעטסיס) שנייר 'יבוהז םיפלא

 ...שטַײט םנושלב הובגה םוקממ ןתינה

 ירבעה ןושלב סופדה תיבל אבוהו קתעוה

 ,ג קלח ,א/טכ ,זלקת ,טרָאקורד ןָא ,הכר

 טלעגטשטָאֿפ -- 185 --

 תורוק ,ריטנסּפ בקעי) טלעגלטיב ןסייהעג טָאה
 רעד ףיוא .17 ,1873 ,גרעבמעל ,עינעמורב םידוהיה

 :ךיוא ,"טלעגלטייב 10, לָאמ יװצ טַײז רעבלעז

 ךיז טכַאד ,זלעג ליטייב ןייא ןיא ;(48 ןוא 2

 רילַאהט ןיבעל טרעדנוה ןהעצפיפ ָאד ןינעז ,רימ

 ,םיֿבתּכ עשידִי סלרעפ ףסוי) ןרעלָאט ןבײל = }

 175 ,1937 ,ץנליװ
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 -סגירקל טלעג טסָאפ ;('ב ףיעס ,'ה ןמיס

 ןםיבוץהז אי תקפורקה ןערימרעפנוק ןמ טאר

 ,255 יצקעלָאק - ןיועל ,אנפמעק סקנפ)

 ץנַאג .לָאמ ַײרד ב/57 : ךיוא ;ה"סקת ,א6

 ןרָאי טימ חיכש ,תועמ-טסָאּפ :טרָאד טפָא

 -טסָאּפ :(תונקּת ערעטלע ךס ַא ןיא רעִירֿפ

 ןוא ,ב"פ ןייק וװָאקרַאכ ...יד ןוֿפ טלעג

 ןוא סעבשזָארּפ ןוֿפ ריּפַאּפ-לּפמעטס ,ווירב

 טּפַאכעגקעװַא רימ ןבָאה ...סעינעלָאװזָאּפ

 סָאד טסייו רע ...ךעלברעק 200 יװ רעמ

 טלָאצַאב ןילַא טָאה רע ןרָאװ ,טוג ץנַאג

 -גייצ יד רַאֿפ טלענטסָאפ ךעלברעק 0

 ןיק שטשָאמַאז ןוֿפ ןןשינעגַײצ) עססינ

 ,רעגניטע המלש ר"ד ןופ םיבתּכ עלַא) סעדַא

 ןועמש רעד ןעד ;(572 ,וװ ,1925 ,ענליוו

 טגָארט ןוא ףיוא טמענ סָאװ ,יקסנירפוצ

 ןיא טרָאד ווירב עשידִיי יד רעדנַאנוֿפ

 -סיוא זיא רעגייטש ןַײז סָאװ ןוא טסָאּפ

 םיא טיג רע רָאֿפעב ווירב ןדעי ןּפַאטוצ

 םיא ןיא ָאטינ זיא יצ ,ןקרעמוצנָא םוא ּפָא

 םיא לָאז רע סָאד ,וירב ַא ךָאנ סעּפע

 -ַאב םיא רַאֿפ ןעמוקַאב ןוא ןעמענסױרַא

 עניױע יד ,ד"מא) טלענטשמטָאּפ ערעדנוז

 -ילרש רוּכיש ַא ;(35 ,ו"מרת ,ענליוו ,עקנימ

 רעד / ,ץניק יד לװלָאװ םיא טכַאמ לרעב

 סעקיּפָאק עכעלטע טלעגטשטָאּפ ףיוא זיא

 ,קרעוװ עשידיי סרעּבָאלטָאג .ב .א) ץנימ

 -ַײז םישונ ענַײמ רעדָא ;(240 ,1927 ,ענליוו

 ייז טסַאּפ סע ןוא ,ןרָאװעג ךַײר וצ ןענ

 ןוא םערָא וצ -- רעדָא ןענָאמ וצ טשינ

 -עג טשינ טלעגטסַָאּפ ןייק ףיוא ןבָאה

 ,1925 ,ענליוו ,קרעוו עלא ,ץרּפ .ל .י) טַאה



 טלעגטכַאּפ

 ;(201 ,ןענָאטעילעֿפ ןוא ןצַאזֿפױא ,שוו 'ב

 -טסָאּפ אצמּת יכיה ,טלענטסָאּפ טנַײה

 עזעידיי עקיליב ַא ןַארַאֿפ וליֿפַא ?טלעג

 -רמוש; ןימ ַא ,טסָאּפ ַא םנח יצחב .,טסָאּפ

 רעכיז טשינ רעבָא יז זיא ,"רמושל-רסמש

 -טעטש ןוא טעטש ,1926 ,אשווו 'ב ,טרָאד)

 -ירַא טלעג טסָאק סע יוװ ױזַא ;(173 ,ךעל

 ןייק ןוא ,לארׂשי ןייק רעכיב יד ןקישוצרעב

 ,ָאטינ ןענייז ָאד רעלמַאז יד ןשיווצ םידיגנ

 טקיש סָאװ רעד זַא ,רשוי ַא ןעוװעג טלָאװ

 עקיטנעס-ןעצ ַא ןגיילוצ לָאז ...ךוב ַא וצ

 ,עבטמ ַא רעדָא ,ךוב םוצ עקרַאמטסָאּפ

 -"ס טעמכ טקעדעג טלָאװ סָאװ ,םַײד ַא

 ,גָאט רעד ,גרעבדלָאג .צ .ב) טלעגטסָאּפ

 ;א/58 ,1869 ,ץישֿפיל .(6 ,1957 ,25 ַײמ

 ;א/357 ,יװַאקרַאה ;ב/142 ,1876 ,ץישֿפיל

 ;א/107 ,ןיזיירד ;ב/441 ,קבא ;ב/69 ,ץיוורוה

 ,289 ,ץלוש
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 ןצונסיוא ןגעמ רַאֿפ לָאצּפָא ,טלעגטכַאּפ

 סָאד :סנגייא סנצעמע טַײצ עסױװעג ַא

 רַאֿפ ןלָאצ וצ זיא סעכלעוו ,טלענטכַאּפ

 טרעוװ ,רָאי 49 יד ךָאנ טכַאּפ-השּורי רעד

 רעַײנ ַא ןוֿפ דוסי ןֿפױא טמיטשַאב

 יד .דרע רעד ןוֿפ טרעװ םענוֿפ גנוצַאשּפָא

 טמיטשַאב טרעװ טלענטכַאּפ םענוֿפ ךיוה

 ךיוה רעלעוטנעצָארּפ רענײמעגלַא רעד טיול

 -עי ןיא טעװ עכלעוו ,טלענטכַאּפ םענוֿפ

 -לַאנָאיצַאנ ףיוא טריֿפעגנַײא ןַײז טַײצ רענ

 עשיטקַארּפ יד ,רעגניטע אביקע) דרעדדנָאֿפ

 ,1917 ,גַאה ,טכַאּפ-השורי רעד ןופ תולעמ

 טָאה (רעטכַאּפ-עמשטערק) "רַאדנער, ַא 0

 ןַײז ןיא רָאי טכעלש א טבעלעגכרוד

 ןימרעט םוצ טלָאצעג טינ ןוא עמשטערק

 ןעגנונרָאװ יד .(טלעגטכַאּפ) "עטונעט, יד

 ץירּפ רעד ןוא ,טכַארבעג טינרָאג וצ ןבָאה

 ְךֹּכ טימ םיא ןֿפָארטשַאב ןסָאלשַאב טָאה

 -שטערק ןוֿפ ןֿפרַאװסױרַא ןַאד ןוא ץימש ךּכו

 ץירּפ םַײב טָאה רענַײמ עדייז רעד ...עמ

 ןֿפױא הליחמ ַא וליֿפַא ,ץלַא טלעוּפעגסיױא

 ,ןרעּפלַאה השנמ) טלעגטכַאּפ םעד ןוֿפ ֿבוח

 ;(117 ,1952 ,ליזַארב ,ָאלוַאּפ ןַאס ,ןטעמרַאּפ

 טלעגריּפַאּפ -- 186 --

 סָאד טליּפשעג טָאה עלָאר עטסערג יד

 -נוה ךרע ןַא :טעֿפוב םעד ןוֿפ טלעגטכַאּפ

 טקעדעג טָאה סָאד ;ךָאװ ַא סעטָאלז טרעד

 -ידיא ,שטיװַאר ךלמ) טלעג-הריד+- סָאד

 ,1955 ,16 'ּפעס ,קרָאי-וװינ ,רעפמעק רעש

 605 'מונ ,ב/700 ,וָאקשטוטס .(ב3242

 .(=טלעגטכַאּפ ,טלעג-הריּכח;)
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 ןקַאהסיוא רַאֿפ ןלָאצַאב ,טלעג"עקנָאלָאּפ

 .ב/303 ,1869 ,ץישֿפיל .זַײא ןיא ךָאל ַא

121 

 .טלעגטשטָאּפ ןעז ,טלעגטסָאּפ

 ַאזַא :טגָאז עטַאט רעד : טלעג ענדוקסַאּפ

 סע .ןבעג טינ טלעג ןײק ןעמ רָאט ןּוז

 :טגָאז ןּוזו רעד .םחרל רוסא םיא ףיוא זיא

 ןַײד .טינ טלעג ןַײד עטַאט ףרַאד ךיא

 בָאה ךיא ,טלעג ץענדוקסַאּפ זיא טלעג

 םלוע ,לַאגעס .ט .פ) טנַײֿפ טלעג ןַײד

 עביל ערעזוא עקצידלָאג רעדָא הׂשעמה

 .(59 ,| ,ג"מרת ,עשרַאװ ,הּתהוולמ

191 

 עשילָאבמיס ,טלעגנריּפַאּפ ,,טלעגריּפַאּפ

 שהכולמ :תועבטמ-לַאטעמ רַאֿפ סנכייצטרעוו

 יד זיא סרוק-גנַאװצ ַא טימ טלעגריּפַאּפ

 ןזיא} ןוא ,ןכייצטרעוו ןוֿפ םרָאֿפ עטקידנערַאֿפ

 ,טלעגריּפַאּפ םענוֿפ םרָאֿפ עקיצנייא יד

 ןוֿפ רַאבלטיממּוא סױרַא טסקַאװ עכלעוו

 ןוֿפ רעדָא עיצַאלוקריצ רעשילַאטעמ רעד

 ַאֿפוג עיצַאלוקריצ-תורוחס רעכַאֿפניא רעד

 רעד ןוֿפ קיטירק רעד וצ ,סקרַאמ לרַאק)

 .ש -- שטַײד ןוֿפ ,עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ

 רעד ןגעוו ;121 ,1929 ,ענליו ,ןַאמרָאד

 ףטרָאד ןעז טלעגריּפַאּפ םענוֿפ עטכישעג

 -ּפָא ןלָאז ןדַיי זַא ליו ימ זַא ;(וויא 3

 עשידִיי ַא ןבעג ייז ןעמ זומ ,תבש ןטיה

 ,טַײקשידִיי :קרַאמ ןשידִיי ַא ןוא ךָאװ

 ןוא עטכישעג עשידִיי ,ךַארּפש עשידִיי

 דָאטנָאק ץלַא ןענַײז סָאד ,םיגהנמ עשידִיי

 םיא ןיא סָאװ ,ךוב סיורג ַא ןוֿפ רעטעלב

 רעבָא זיא ןבעל שידִיי ןבירשרַאֿפ טייטש

 ,ןבעל קידעכָאװ שידִיי סנגייא ןייק ָאטינ

 זיא יס סָאװ ,טבַײרשרַאֿפ ימ זַא ,טינ טֿפלעה



 טלעגריּפַאּפ

 -ַאּפ :לשמ ַא ךָאנ ךַײא ביג ךיא ...ָאטינ

 טלָאמעד רָאנ ןבָאה ןטיזָאּפ ןוא טלעגריּפ

 ןטַײבסױא ייז ןעק הנידמ יד ןעוו ,טרעװ ַא

 -רטש ַא יװ ,ייז ןענַײז טינַא ,דלָאג ףיוא

 הכימ) ןלָאצַאב טינ םיא ןעק ימ סָאװ ,ֿבוח

 ַא ןוֿפ םיבתּכ עשידוי ,ןוירג ןב ףסוי

 ;(59--58 ,ש ,דייפרת ,ןילרעב ,בורק ןעטַײװ

 ןטסַאק ַא ןייטש טַאהעג טָאה ל"ז יבר רעד

 -ַאב םיא ןעמ טָאה ,טלעגנריּפַאּפ טימ

 ,לשרעה :שמשמ םעד רע טגערֿפ .טֿבנג

 ןבָאה ייז יצ ןוא טֿבנגעג יז ןבָאה ךס ַא

 טָאה ל"ז יבר רעד םורָאװ ?טזָאלעג סעּפע

 .עבטמ תרוצ ןייק ףיא טנעקעג טינ ךיז

 ןבָאה יז :שמשמ לשרעה םיא טרעֿפטנע

 סע רָאנ ,לסיב רָאּפש ַא ןעמונעג וליֿפַא

 רעד} רע טגָאז .ןבילבעג סעּפע ךָאנ זיא

 ,ןמיס ַא זיא ,טֿבנגעג ןבָאה ייז זַא ,ןיבר

 ליוו ,טלעג-ךעלרע+- ןייק טינ זיא סָאד זַא

 ןַײז לָאז ךיא זַא ,למיה ןוֿפ טינ ךָאד ןעמ

 זַא ,םּכסומב םיא ַײב ןבילבעג זיא ,יבר

 ןשטנעמ ןייק ןעמעננָא טינ רעמ לָאז רע

 תויׂשעמ ,ןַאמגרעב ןרהא-השמ) ...יבר סעלַא

 בקעי 'ר ...קידצ ןעגילייה ןופ םיארונ

 ;(10 ,ד"ערת ,ֿבוקרטעיּפ ,ןימיזדַאר ןופ 'ירא

 ןגיל רעטלעג ענעריּפַאּפ עטקירעביארַאֿפ יד

 ס'טָאה'ר .עקטַאמש ַא ןיא טלקיװעגנַײא

 ַא ןיא רעמַאק-קעז רעד ןיא טקעטשרַאֿפ

 -קיטשדלָאג יד .קילעב ַא רעטנוא ערַאּפש

 ןטלַאהַאברַאֿפ עלעברָאט ַא ןיא רע טָאה ךעל

 -קֶא ףסוי) םעדיוב ןוֿפ עװקָארק ַא רעטנוא

 ,סערַײא-סָאנעוב ,סרעבעוו רעטולַאב ,ינטור

 רעד טקָאלעג םיא טָאה'ס םגה ;07 ,3

 -סױרַא ןשינעטלעהַאב עלעקנוט יד ןוֿפ קשח

 טלעגנריּפַאּפ לרודיס ענייש סָאד ןּפעלשוצ

 םעד טימ ,ךעלקיטשדלָאג עלעברָאט'ס ןוא

 ענעדַיי רעשירַאנ רעד ןָאט וצ דנעלב ַא

 -- ...ריא טימ ךיז ןצייר ,ןגיוא יד רַאֿפ

 ןָאטעג טשינ סָאד ןגעװטסעדנוֿפ רע טָאה

 בָאה ךיא ,עלעװ עמַאמ ;(82--81 ,טרָאד)

 -וצ ךַײא טַאנ .תוריכׂש ןעמוקַאב טנַײה

 ריא טגנַאלרעד רע ןוא .תבש ףיוא רעַײטש

 ,לכלַײנק ַא ןיא טײרדעגֿפױנוצ טלעגריּפַאּפ

 טלעגעשַאּפ -- 187 -=

 טרָאד ליֿפיװ רעקינייו ןעזסיוא לָאז סע ידּכ

 סעמַאמ רעד ,עדַארג םייח) ָאד תמאב זיא

 ,219 :ךיוא ;206 ,1955 ,קרָאי-וינ ,םיתבש

 טַאהעג עלערימ טָאה וצרעד ;(365 ,1

 טלעגנריּפַאּפ סָאד ןגײלוצנַײרַא עֿבט ַא

 טֿפרַאדעג דָארג טָאה עלערימ ...קָאז ןיא

 יז ןוא טָאנקנַאב ַא ןוֿפ ןבעג טשעד ַא

 ןיא טלעגנריּפַאּפ ןשיוצ טרעטשינעג טָאה

 -תיב ס'נטַאט ןַײמ ,סיװעשַאב קחצי) קָאז

 ,112 ,1956--ז"ישת ,קרָאיײ-וינ ,בוטש ןיד

 ,טלעג טַאהעג ביל טָאה עלקעי ר 6

 -ליז ,רעּפוק רָאנ ,טלעגנריּפַאּפ ןייק טשינ

 טָאה ץנימ סָאד .ךעלדנער ענעדלָאג ,רעב

 ,טרָאד) פעט ענעמייל ןיא ןטלַאהעג רע

 ?טלעג ןטימ ןָאט ןעמ טעװ סָאװ ןוא ;(49

 ןוא ריּפַאּפ ךָאד זיא טלעגנריּפַאּפ'ס --

 טעוװ דלָאג ןוֿפ .טרעו ןייק טשינ טָאה'ס

 סָאװ ךעסייו רעדָא םיטישכת ןכַאמ ןעמ

 ;א/443 ,קבא ;ב/361 ,יװַאקרַאה .(185 ,טרָאד)

 ,גיצפייל ,51606ח-5ץז0ס/נסמ 1 071סזװ0/ע

 ,281 ןוא 53 ,ץלוש ;א/7 ,ןיזיירד ;415 ,81
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 טשינ זיא טסקעט ןוֿפ ,טלעגנָאיצרָאּפ

 רעַײטש רעדָא לָאצּפָא ןַא רַאֿפ סָאװ רָאלק

 -עג ןבָאה ױדנַאל ןוא ןײטשכַאװ .זיא סָאד

 דוע :טרעלקרעד טשינ טרָאװ סָאד ןזָאל

 יפכ רטלעג גאטשדנלה- תמחמ ונעט

 'והז תואמ השלש םגו םדיבש גנוטיווקה

 -כַאװ) םדיבש גנוטיווק יפכ רטלעג ןאיצרפ

 .(1715--ה"עת ,2 'מונ ,22 ,ןייטש
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 -סיוא רַאֿפ ףערטַאב רעד ,טלעגיעגנָאיצרָאּפ

 ַא טָאה ללכב :םיקלח-זייפש עטלייטעג

 -עג ץוח) תעל-תעמ ַא טסָאקעג רעקנַארק

 ּפָאק 25 (...טלעג-ענָאיצרָאּפ ןוא טלַאה

 -עג ןוא רעטלעג-ענָאיצרָאּפ ... {ךרעב)

 סע לַײװ ,ןעגנַאגעגקעװַא רעמ זיא טלַאה

 טלָאצ ןעמ ןוא רעניד רעמ טנַײה ןענַײז

 ,13 'מונ ,1866 ,רשבמ לוק) רעסעב ייז

0 
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 : תומהב ןרעטיֿפ רַאֿפ טלָאצעג ,טלעגעשַאּפ



 טלעג-ןוידֿפ

 -ייז רָאנ ,עסיורג ַא טגָאמרַאֿפ טָאה ענטַאר

 עריא רַאֿפ עשַאּפ עשיטָאטש ערעגָאמ ַא רע

 עטַאװירּפ ַא ןעוועג ךיוא זיא'ס ...תומהב

 ../עינָאֿפפ םוצ טרעהעג טָאה סָאװ ,עשַאּפ

 לבור ַײרד ןלָאצ טֿפרַאדעג ןעמ טָאה םיא

 טלעג ךס ַא -- רעמוז ןרַאֿפ טלעגעשַאּפ

 ןעמ טָאה רעשיטָאטש רעד ףיוא תעב --

 רַאֿפ לבור ַא רָאנ ךּוטסַאּפ םעד טלָאצעג

 ּוק יד ןעגנערבקירוצ ןוא ןבַײרטקעװַא ןַײז

 -סָאנעוב ,ענטַאר ךוב-רוכזי .ןַאהַאק לרעב)

 .116 ,1954 --ו"טשת ,סערַײא
421 

 :ללכ ךרדב) טלעג"תונוידּפ ,: טלעג"וידּפ

 ,טלעגזיילסיוא ... ןוידפ, ,(תונוידּפ ,ןוידּפ

 ,ןיבר ןשידיסח ַא טיג ןעמ סָאװ טלעג סָאד

 רעדָא הצע ןַא ןגערֿפ טמוק ןעמ ןעמעו וצ

 :(ב/214 ,שאוהי-קַאוװיפס) "הכרב ַא ןגירק

 ןֿפוק ןעמ לָאז טלעג-ןידּפ םעד ןוֿפ

 ףיוא קידנעטש ןענערב לָאז סע ןוא למיוב

 -קחציו חקר ץֿבעי) דימת-רנ ַא רֿבק ןַײמ

 איד רעדָא קירּב ענעריּפַאּפ ,ןזָאזניוװעל רעב

 סָאװ ;(50 ,ד"נרת ,עשרַאװ ,טלעוו רקפה

 םעד ןוֿפ םיתיחשמ יד ?ןָאט ןעמ לָאז

 -תונוידּפ ,טלעג-שֿפנ-רֿפוּכ=- ןליוו קלָאֿפ

 ןיק ריא טלָאז ךעלרעדניק םורעד ,טלעג

 ריא ,טלעג רעַײא ףיוא ןבָאה טינ תונמחר

 דנַאטשמיא טנעז ריא ליֿפװ רעמ ןבעג טלָאז

 .(52 ,טרָאד) ןבעג וצ
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 תוכז ריא ןיא סָאװ הקדצ ,?טלעג"ןוידּפ

 -טימ ןײק :הלוח ַא ןרעװ ןֿפלָאהעג ףרַאד

 -רַאֿפ ןוצ| ךיז טכער יד ןטשינ| טָאה דילג

 -טימ ןייק טינ רַאֿפ ןגָאז וצ שידק ןעגניד

 יו ,הרֿבח יד ןוֿפ סולשַאב םעד ןָא דילג

 ןייק טינ ו"ח הלוח ַא רַאֿפ ןוידּפ ַא ךיוא

 לוש ןיא ןרעװ טכַאמעג טינ ןעק דילגטימ

 םוצ טינ טגנַאלַאב טלעג-ןוידּפ יד ןעוו

 ירמווש הרבח רעד ןופ ןאיצוטיטסנאק) לוש

 ןעד טעדנירגעג ,אאפ ,גנידער ןופ תירּבה

 ,(עיֿפלעדַאליֿפ} 1888 רעבמעטּפעס ןעט7

 ,ןלצל אנמחר ,ןעוועג זיא ;(129 ,9 !טרַא 5

 ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,לטעטש ןיא הלוח ַא

 טלעג-םירוֿפ -- 188 --

 ַא ןכַאמ טזומעג טָאה ןעמ ןוא ןססוג םַײב

 ,רעגינעי רעד ןעװעג אבא יבר זיא ,ןוידּכ

 -ישי יד ןשיװצ טלײטעגרעדנַאנוֿפ טָאה סָאװ

 ןרַאֿפ סנוקת יד םישורּפ יד ןוא םירוחב-הֿב

 "ףגָאז, ןכָאנ טלעג-ןוידּפ סָאד ןוא ?ןגָאז;

 ,קרָאי - וינ ,ןעטלעוו עיֿבורח ,סקַאז .ש .א)

7, 301). 
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 ןַײז טינ רַאֿפ הקדצ ןבעג ,:טלעג"ןוידּפ

 אדֿבוע ןַײז ןעוועג זיא סָאד :הׂשעמ-לעב ַא

 רעדעי ןוֿפ ןובשח םעד ןכַאמ ךַײלג --

 ןבַײלק טינ ןַײז רַאֿפ טלעג-ןוידּפ ,עקשוּפ

 ,טרָאקורד ןָא ,ןטכענ ,רעללימ .ש) טלעג

 טָאה טלעג-ןוידּפ סָאד ;118 ,6

 טָאה ,עסַאק יד טכַאמעג רעכַײר טשרמולּכ

 יד ךָאנ ;'בַאטש, םעד טמערָארַאֿפ רעבָא

 ןעגנַאגעג רעװ ןטלעז ןיוש זיא םיאנּת

 .(118 ,טרָאד) טלעג ןבַײלק
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 -עגנָא טסײײה טלעג-ןוידפ, ,+טלעג"ןוידּפ

 םילמ ,במָאלָאג .נ-.צ) "הרוחס ןוֿפ עטזייל

 .(2/301 ,ע"רת .,ענליוו ,ינושלב

1121 

 +- סָאװ ענעגיא סָאד ,טלעגױבה"ןוידּפ

 ןעװעג זיא ןהּכה קודצ 'ר :?טלעגזיילסיוא

 -עג טשינ לָאמניײק טָאה רע .תונּתמ אנוש ַא

 גהנמ רעד זיא סע יװ ,תונוידּפ ןייק ןעמונ

 ןעמונעג זיולב טָאה רע ...םייבר ַײב

 םיא טָאה הרוּת יד סָאװ ,טלעג-ןבה-ןוידּפ

 ינ) ןהֹּכ ַא זיא רע לַײװ ,ןעמענ ןסייהעג

 .(466 ,1951---ב"ישת ,עטנָארָאט ,ןילבול ,ןמש
471 

 ןייר ןטלַאה וצ ףױא תואצוה ,טלעגצופ

 ןמ טלעג יצופ דנוא רוטעפער :לוש יד

 - ָאק - ןיועל ,ץינזערד סקנפ) דימּת רנ

 דלעגצופ ;(א"רּת ירשּת ,א/14 ,17 עיצקעל

 .(א"ירּת ןסינ ,א/111) ס"נכהבב רעטסנעֿפ
81 

 ינבד ןיאבגה ןיבוגש תועמ , ,טלעג"םירוּפ

 ױזַא -- ?םירוּפ תדועסל םיינעל קלחל ריעה

 ,"םירוּפל םירוּפ תבגמ, ףיוא י"שר טכַאמ

 :תותכסמ ערעדנַא ןיא .ב /חע ,אעיצמ אבב



 טלעג-םירוּפ

 -םירוּפ טימ .םירוּפ לש תועמ ,םירוּפ תועמ

 םעד ןעװעג םייקמ ןדַיי ןבָאה טלעג

 "לארשי יינע םע םירכנ יינע םיסנרפמ,

 -עיורט עכלעזַא ןיא וליֿפַא זַא ,(אס ,ןיטיג)

 ןדִיי ןבָאה סי'שר ןיא יװ ןטַײצ עקיר

 יכרד ינּפמ,; זַא ,ןטלַאהעג ןגעװטסעדנוֿפ

 ןעקנַאשעג םירוּפ טימ ןעמ ףרַאד ?םולש

 םגה ,עמערָא עכעלטסירק ךיוא ןַײז הנהמ

 םעד טימ לָאז ןעמ טַאהעג ארומ טָאה ןעמ

 רודס :ןעז) םיינע ענעגייא ןַײז חּפקמ טשינ

 'יס ,169--168 ,ב"ערת ,ןילרעב ,יישר

 -עג טריזינָאנַאק זיא ךרד רעד .(ןומשו

 ןיא; :ךורע ןחלוש ןיא ןַײרַא זיא ןוא ןרָאװ

 טשוּפש ימ לכ אלא םירוּפ תועמב םיקדקדמ

 ןתיל וגהנש םוקמבו ול םינתונ לוטיל ןדי

 ,ד"צרת ןמיס ,םייח חרוא) ?םינתונ םיוגל ףא

 ימלושורי ףיוא הדעה ןברק םעד ךיוא ןעז ;ג

 םיוכעל וליפאו} :ד הכלה ,א קרפ ,הליגמ

 ןינתונ םדא לכל ןינתונש ןויכו ...ןינתונ

 ,טלָאמעד ןעמ טיג טלעג-םירוּפ .("םהל םג

 -עצ ןלייטעצ ;לקשה-תיצחמ טיג ןעמ ןעוו

 טַײלעמערָא יד ,ירֿפ ץנַאג סע ןעמ טלייט

 :הדועס יד ןטיירגוצוצ טַײצ ןבָאה ןלָאז

 טלײט זד םירופ תועמ ךא טביג ןמ 'נוא;

 ןירֿפ) איױרֿב םירופ םא זיוא םיינע ןעד ןמ

 גגיוצג םירופ ןֿפױק ןניוק ןלוז איז זד

 ןיא יו ,(א/חס ,נ"ש ,עיצענעוו ,םיגהנמ)

 ןתונהוא :(ב/וע ,ו"יש ,עטענָאיבַאס) ל"ירהמ

 םהש 'ירופ תועמ ןתיל כ"ג ךירצ ולקש

 ויה םירוּפ תועמו ...'נידמה 'ויצחמ 'ג

 ראשכ םיינעל םירוּפ ותואב דימ םיקלוח

 טייקטריגעליווירּפ רעד טָא תמחמ .* יקדצ

 שידִיי ַא ליװ ,םירוּפ םוא טַײלעמערָא ןוֿפ

 םירוּפ ןוא הּכונחַא זַא ,ןבָאה טרָאװכַײלג

 -נרעב .א) "םירישע טַײלעמערָא יד ןרעוו

 -וקַאב ייז לַײװ, : "הכונח, וו"א ,109 ,ןייטש

 -ַאֿפ .("טלעג-םירוּפ ןוא טלעג-הּכונח ןעמ

 ןעמ טקנַאד םירוּפ, :לטרעוו ַא ךיוא ןַאר

 יד .(03--72 ,14 'ב ,ךַארּפש עשידִיי) "טינ

 רקיעב זיא טלעג-םירוּפ זַא ,ןזַײװװ םירוקמ

 טמוק :טַײלעמערָא ןֿפלעה וצ ןעגנַאגעג

 טמוק ,טלעג-הּכונח+- ןטעב רע טייג ,הּכונח

 טלעג-םירוּפ -- 189 --

 רוּפּכ-םוי ֿברע ,טלעג-םירוּפ זיא ,םירוּפ

 רע ,דלעֿפ ןֿפױא רעלעט ַא טימ רע טייטש

 רעגײטש ןטלַא ןֿפױא ןעגניז לסיבַא ןעק

 -טסניק רעיינ ןייא ,רָאד ןָאַיל םַארבַא ןיוועל)

 --ד"רת ,ענליו ,רעללעטש ןעפירב רעכיל

 טָאה ריט יד ;(4/ ווירב ,82-82 ,4

 רעגערט-תונמ-חלש יד ןוֿפ טורעג טינ ץלַא

 -עג ןענַײז סע ;רעבַײלק-תוֿבדנ יד ןוֿפ ןוא

 טימ ,ךַײר רעייז טדיײלקעג ,םינקז ןעמוק

 ;סלבור ןעמענוצסיוא םוא ,סרעכעב ענרעבליז

 ןיא ןעױרֿפ עמענרָאֿפ ןעמוקעג ןענַײז סע

 -סיוא םוא ,סעלײשטַאֿפ ענעדַײז טנעה יד

 ןענַײז סע :סנדליג ייווצ ,סנדליג ןעמענוצ

 ןעמענוצסיוא רעבַײװ עמורֿפ טַאלג ןעמוקעג

 -עג ןענַײז סע ;שַאט-ןמה ,הלח ךעלקיטש

 ןעמוקַאב וצ םיתרשמ:-טָאטש יד ןעמוק

 טַאלג ןעמוקעג ןענַײז סע :טלעג-םירוּפ

 טנַאה ַא טלעטשעגנָא ןבָאה ןוא טַײלעמערָא

 ,לעגיפע םירופ רעד ,ןקיד ריאמ-קיזַײא|})

 ךיז טָאה עקשיֿפ ;(28--27 ,1870 ,ענליוו

 -ילּכ לקיטש ַא רַאֿפ טימרעד טנכערעג ןיוש

 -יװעג ףיוא טכער סָאד טַאהעג ןוא שדוק

 -ייאניא ןײגמורַא :רעגײטשַא יװ ,ןכַאז עס

 ,טַײלדָאב ,רעסַײמטש לקעּפ םעד טימ םענ

 ,טלעג - םירוּפ ךָאנ רעזַײה יד רעביא

 ילעדנעמ ןוֿפ םיֿבתּכ עלַא) טלעג-הּכונח+-

 רעד עקשיפ :ךוב עטשרע סָאד .םירֿפס רכומ

 רַאֿפ דומל-רכׂש ;(35 ,1888 סעדַא ,רעמורק

 ךַײלג שמש רעד לארׂשי טלָאצ דניק ןַײז

 ַא ןברַאק ייוצ ,םיתב ילעב עלַא טימ

 -םירוּפ ןוא טלעג-הּכונח+- ץוח ַא ,ןמז

 ןילַא טבעל שמש רעד לארׂשי שטָאכ ,טלעג

 -םירוּפ ןוא טלעג-הּכונח+- ןוֿפ רָאנ טעמּכ

 -םולש) ? סיוא סָאד טכַאמ סָאװ רָאנ .טלעג

 ,ט"סרת ,עשרַאװ ,טעליב ענשירגיוו ַא ,םכילע

 יד ןענעייל ןרַאֿפ ךָאנ ,ענַײרב ,טסרעה 1

 לבור יצח ַא טקעטשעגּפָא ךיא בָאה ,הליגמ

 -וועל .ח-.ג) הליֿפתה-לעב םעד טלעג-םירוּפ

 ,ענליו ,םירופ רעכילהערפ רעד  ,רענ

 ןטוג ַא ךַײא ןשטניו רימ ;(4 .ג"ערת

 / ּוםירוסי ןָא ,גרָאז ןָא ,רעצ ןָא / ,םירוּפ

 / ,ענייש ַא עילימַאֿפ ַא רַאֿפ ןבַײלק רימ



 טלעג-םירוּפ

 ןעמ טציז םישדח / :עניימעג ַא רעייז רָאנ

 -הילדג 'ר טיג / -- ,טלעק ןיא ,רעגנוה ןיא

 ;14 ,טרָאד) טלעג-םירוּפ לסיבַא ,לצעג

 :ללכב טנָאמרעד לדיל-םירוּפ שידִיי-שטַײד ַא

 "סט! ?טזוזמ ! {הצ 1162סמ 1604 !

 לאנפפז |הז, וטהפ (2ט/ !'טצוזמ !'' 61?

 "(6ט+ ?'טזוזמ ! 26060666  ות 6ע

: 10614 880260 
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 פץקזזס/100116ז 1000 1660605- ,יולדנעט .א)

 עיסָאס-ענכַאי עסואימ ןַײז ;(193 'מונ ,0016ח

 טלעג-םירוּפ ןןייק} סיוא טינ ןיוש טלייט

 .א) עכַײר יד ןיוש טלייט יז ,טַײלעמערָא

 ,קרָאי-וינ ,אּב רֹודו ךלֹוה רֹוד ,ןעדַאֿפדלָאג

 טנגוי רעטסעִירֿפ ןַײז ןוֿפ ;(20 ,ןרָאי ַא ןָאו

 ןַײז טימ טנכייצעגסיוא עלעשמש ךיז טָאה

 ןעמ ;ןבעל דילָאס ןַײז טימ ןוא טֿפַאשגרַאק

 ,סנשָארג יד ןוֿפ זַא ,םיא ןוֿפ טלייצרעד

 ןוֿפ ןוא ןבעג םיא טגעלֿפ רעטומ יד סָאװ

 רע סָאװ ,טלעג:םירוּפ ןוא -הּכונח יד

 רע טָאה ,רעטָאֿפ ןַײז ןוֿפ ןטלַאהרע טגעלֿפ

 טָאה ןוא לבור עכעלטע ענייש ןבילקעגנָא

 רעד ,ר"מש) טנעצָארּפ ףיוא ןבעגעגּפָא ייז

 סע זַא ;(4 ,19111 .ענליו ,רּוחֹּב הבישי

 ןעמ טיירג ןעמַייח ַײב ןוא טכַאנרַאֿפ טמוק

 "ףטלַא יד סױרַא ןעייג ,הדועס רעד וצ

 ןַײב קעװַא ךיז ןצעז ,לרעמַאק רעייז ןוֿפ

 -םירוּפ רעדניק יד סיוא ןלײט ןוא שיט

 -ֿפױא ןוא ךעלײרֿפ טרעוו בוטש ןיא .טלעג

 ,ןטפירש עטלמַאזעג ,ןעזייר םהרֿבא) טמיורעג

 רעד} יכדרמ ;(125 ,3 'ב ,1933 ,קרָאיײוינ

 גנַאזעג ןַײז טימ טָאה ןרעליּפש - םירוּפ

 ןעמ טגעלֿפ םיא ןוא ןעמונעגסיוא קרַאטש

 עבטמ יד טנַאה ןיא ןקורנַײרַא ךיוא עקַאט

 ,ןעטלעוו עיבורח ,סקַאז .ש .א) טלעג-םירוּפ

 -ירֿפ ןטימ ;(225 : ךיוא ;249 ,1927 ,קרָאי-ויג

 -עג ןבָאה רימ ...םירוּפ ןעמוקעגנָא זיא ןגרָאמ

 תועבטמ ענרעּפוק יד ,טלעג-םירוּפ ןגָארק

 -עב) טנעה ערעזדנוא ןיא ןעגנולקעג ןבָאה

 ,קרָאי-װינ ,טכיל עקידנענערב ?לַאגַאש ַאל

 -םירוּפ זיא רעדניק ןשיװצ .(153 ,5

 טלעג-עקשוּפ -- 190 ==

 -ײטשַא יװ) טײרּפשרַאֿפ ןעוועג טשינ טלעג

 -רַאֿפ ןעועג ןענַײז ייז ,(טלעג-הּכונח רעג

 סרעּפַאלק-ןמה :ןעַײרעליּפש טימ רעמ ןעמונ

 -עשַאנ ,ןתונמ-חלש ,הליגמ רעד וצ םירוּפ

 -סַאמ-םירוּפ יו ,ןעַײרעֿפיטש טרֿפב ,ןעַײר

 ףיוא טקוקעג טשינ .ןליּפש-םירוּפ ןוא סעק

 טרעוו רעדניק רַאֿפ טלעג-םירוּפ סָאװ ,םעד

 עידָארַאּפ רעטמירַאב רעד ןיא טנָאמרעד ןיוש

 ןב סומינולק ןוֿפ ןבירשעג ,םירוּפ תכסמ

 --1319 ןרָאי יד ןשיווצ ,םיור ןיא סומינולק

 -רעד ,ָארַאזיּפ ןיא רעִירֿפ טקורדעג ןוא 2

 סומינולק .(1552) ב"יש עיצענעוו ןיא ךָאנ

 ימור שיא סודות : רמוא ןרקש יבר :טבַײרש

 םירוּפ תועמ תתל ימור ינב תא גיהנה

 ינבלו םינטקל :רמוא ןבזּכ יבר .םירענל

 ,(6 ןירוק ןיא קרּפ) ףסכו בהז תועמ םירישעה

 ;טכַארבעג טרעוו תומוקמ עשילַאטנעירָא ןגעוו

 -להל וגהנש איה הרות לארשי לש םגהנמו

 םירוּפ תועמ םהל תתלו תוצלחמ םשיב

 םהב היולת החמשה רקיע יכ הקיתמ ינימו

 .(ד/גפ ,ז"צת ,לָאפָאניטנַאטסנָאק ,םימי תדמח)

 .א/234 ,שטיװָאקרעֿפערעּפ

 ןיא בה ךיא זאד; .טיײרג-םירוּפ ; וצ רעטעּפש 1

 ינוא ךילפערק ךילמענ .זייפש רעמ ליֿפ זיוה ןיימ

 השמ) "טעריג םירופ איילרלא 'נוא .זייר לדנמ

 ,ןַײמד טרוֿפקנארֿפ ,ךוב אוק ,םילשמ רפס ,ךלװ

 ךיוא ןבילברַאֿפ זיא סָאװ טרָאװ ַא (ג/ד7 ,ז"נת
 ,קבא :ב/366  ,יװַאקרַאה .שידיי ןקיטנַײה ןיא

 .א 9
 ,ב/ 0 ,שו ,תירבעה ןושלה ןולמ הדוהי"ןב ןיא 2

 -ירעד .רבחמ ַא ןָא םּתס .םירוּפ ילגמ : תועטב זיא

 -ביב רעד ןיא טנכײצרַאֿפ טשינ ,סיוא טזַײװ ,רעב

 רעד יװ טכַארבעג ךרע ןיא טרעװ ןוא עיֿפַארגָאיל

 סומינולק טלָאװ שיגָאלָאנָארכ ןעװ ,רוקמ רעטצעל
 ,רעִירֿפ ןעמוק טֿפרַאדַאב
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 ןיא ןבילקעגנָא תועבטמ (א ,טלעגעקשוּפ

 -הקדצ רַאֿפ רעדָא טַײלעמערָא רַאֿפ סעקשופ

 ;326 ,רוקָאנױו ;א/267 ,יװַאקרַאה .תורֿבח

 םורַא :עקשופ ן'במר יד (ב .ב/479 ,קבא

 -ַאב רָאג ַא טבעלעג ןבָאה ןריאמ בר

 ךיוא לסיבַא ,ץרא ןיא ןדִיי לָאצ עקידנטַײד

 ןעגנַאגעג זיא טלעגעקשוּפ .ץראל ץוח ןיא

 ,לארׂשי-ץרא ןיא ןדִיי יד רַאֿפ עציטש ףיוא

 ןשיװצ ןרעו טלײטרַאֿפ סָאד טגעלֿפ טרָאד

 ןוא סרעניֹוװנַײא עקידנענָאגנַאל רָאג יד



 טלעג-רוטּפ

 -לַאה השנמ) "הקולח;? ןעמָאנ םעד ןגָארטעג

 ,1952 ,ליזַארב ,ָאלוַאּפ ןַאס ,ןטעמרַאּפ ,ןרעּפ

2 
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 .טלעגּפעשטּפָא ןעז ,טלעג"רוטּפ
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 -- ַײּפ ַא רַאֿפ לָאצנַײא ,עיצקַא ,טלעגַײּפ

 רעד ּױוװ ,גתמענרעטנוא ןַא ןיא קלח ַא

 ַא ףױא טלײטרַאֿפ טרעוו לַאטיּפַאק-דנורג

 :טרעוו ןכַײלג ןוֿפ םיקלח לָאצ רעסיועג

 ןכױה ַא טימ עסַאק-רָאּפש ןוא -ַײל יד

 -יײּפ ןייק רָאג ןתמא ןיא ָאזלַא טָאה ַײּפ

 זיא לַאטיּפַאק-ַײּפ רעצנַאג רעד .טינ טלעג

 רָאנ זיא רע :לעטשנָא ןַא ,עיצקיֿפ ַא רָאנ

 טגיל רע רעבָא ,רעכיב יד ןיא ןבירשרַאֿפ

 ןוֿפ קיטקַארּפ יד) םירֿבח יד ַײב קידנעטש

 ,גרוברעטעּפ ,סעסַאק-רָאּפש ןוא -הַײל יד

 ןעמ ןעק רעמָאט ;(1105 :ךיוא ;20 ,9

 ןעמ זומ ,ןשינעגרָאב ןָא ןעמוקסיוא טינ

 ןדעי ,טידערק עניילק ץנַאג ןעמיטשַאב

 ןוֿפ טֿפלעה ַא ףיוא יו רעמ טשינ רֿבח

 ףליהטסּבלעז טלעגַײּפ טלָאצעגסיױא ןַײז

 .ד .ח ןופ טריגַאדער ,רעקרעוודנַאה רַאפ

 ;(41 ,ב"ערת ,גרוברעטעּפ ,(רחֹוס ַא) ץיוװרּוה

 ןסיועג ַא לכ םדוק טמוקַאב רֿבה רעדעי

 -עביא יד ןוא טלעגַײּפ ןַײז ףיוא טנעצָארּפ

 ןשיװצ טלײטעצ טרעװ טלעג עמוס עקיר

 -עי סָאװ ,טלעג עמוס רעד טול םירֿבח יד

 ןיא רָאי סָאד ןזייל וצ ןבעגעג טָאה רערעד

 1 .יקצולס .(42 ,ןטרָאד) דַאלקס ןשהרֿבז

 ,429 'מונ ,66 יּפש ,(14
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 ,סעקינויזירפ יד תוניתנ ,טלעגרעגָאלּפ

 ךיז ןלעטשוצ ןרַאֿפ ןרעצ ךיז ןגעלֿפ סָאװ

 ךיז ןרָאמ ןוא ןגָאלּפ סָאד .ןויזירפ םוצ

 יד ןוֿפ .אתורֿבחב ןעװַארּפ ןעמ טגעלק

 -סקלָאֿפ רָאּפ ַא ןבילברַאֿפ ןענַײז סרעגָאלַפ

 ןעייטש :ןעגניז סעקינוויזירּפ הרֿבח .רעדיל

 ָאד רימ ןעייטש / ,רעגָאלּפ עלַא ָאד רימ

 -עלֿפ ַא סױרַא זדנוא טיג / ;הֿבצק ףיוא

 .: הוצמ ַא ןבָאה ריא טעװ / ,ןֿפנָארב עלעש

 -עגוצ ךָאנ טרעוו עֿפָארטס רעטייווצ ַא ןיא

 טלעגנטעלּפ -- 191.==

 רימ ןלעװ טינַא; :שירעגנוי-ליֹוװ ןבעג

 זַא רעבירעד "!רענייב יד ןכערבעצ ךַײא

 -עי ןומ ,ןוויזירּפ ןוֿפ} טַײצ יד טמוקק סע

 זומ רעכַײר ַא .הרֿבח ןיא ןַײרַא רוחב רעד

 -ָאמַא .עבטמ רענַײֿפ ַא טימ ןֿפױקּפָא ךיז

 ןייג רעירפ סרעגָאלּפ יד ןגעלֿפ ןרָאי עקיל

 ַײב ןעמענ ןוא הכרב ַא ךָאנ ןיבר םוצ

 עשידוי ,ןיווטיל .א) "טלעגרעגָאלּפ םידיסח

 ,ןעיצילַאג :5 'ב ,|1917 ,קרָאי-וינ} תומשנ

 -סיוא :ךיוא ךַײלגרַאֿפ .(4 ,?סרעגָאלּפ יד;

 ,5 טלעגזייל

 רעטשרע רעד ןוֿפ תסוו רצד ולא יװא 1

 :ןיא ןטנַאירַאװ ערעדנַא .ןיװטיל .א ַײב עֿפָארטס

 ,1938 ,ענליװ ,רָאלקלַאֿפ רעשיזי ,ןהֹּכ .ל .י
 -עג ןיא טנַאירַאװ סניװטיל .137- 136 'מונ 0
 .טקרעמַאב טשינ טרָאד ןבילב

 ןיא סעקינויזירּפ רַאֿפ סרעגָאלּפ ןעמָאנוצ רעד

 סע רעדייא ,םישדח יײװצ : ןילָאװ ןיא ךיוא ןעוװעג
 יד ןבָאה ,ןעמַאזקע-וויזירּפ רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 ."ךעלרעגָאלּפ, ןרעװ וצ טמיטשַאב םירוחב עשידִיי

 ...זַײװנּפורג ןעגנַאגעגמורַא ןעמ זיא טכענ עצנַאג

 "וב ,טילבעג טָאה ןבעל סָאד ןעװ ,סענירג לכימ)

 ,(368 ,1954 ,סערַײא-סָאנע
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 -ילימ ַײב ךיז ןֿפױקוצּפָא ,טלעגרעדנילּפ

 -נוז ןא :ןדִיי ףױא ןלַאֿפנָאבױר ןוֿפ רעט

 טאה ןב"קת} וילסכ ןיא גאט ןהעצניינ גאט

 -מורט טקישג לארנעי רעשיזוצנַארֿפ רעד

 ןלאז להק זד זיוהטאר ןדוי ןעד ףיוא רטיפ

 רדנילפ ןיטאקוד טנזױט ייוצ ןריֿפבא

 רהוא ןהעצ םוא זאד ןרעֿפ ןאו דלעץג

 איז ןרעװ וזא ןייז טרעװ טריֿפג בא טינ

 ןיסאג ןדוי איד ןיא ןרדנילפ וצ תושר ןבעג

 ךס ןֿפאש רפ ןוומ ךיילג להק ןיבאה וזא

 ךיז שאוו סינכישיג דנוא גנוביירשב) ל"נה

 -קנארֿפ ...גארפ ק"ק ןיא טאה ןפאל רפ

 261/80/ש1/4 ןשז /וסקז6ופס/.ז"קת ,טרוֿפ

 ענטווס8זסק/ע6 1, 1913, 143) .
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 ַא) לטעצ ַא רַאֿפ טלעג סָאד ,טלעגנטעלּפ

 סָאװ ,טַײצלָאמ ַא ףיוא (טעליב ַא -- טעלפ

 דָאֿפכרוד ,םירוחב-סערָא ןבעג טגעלֿפ ןעמ

 רימ ןעװ :םיחרוא םתס רעדָא סרער

 גנרעצ רזנוא ןיבאה תפרח טימ ןוש םיחרוא

 טאה ןמ זד טכאמיג רע טאה אז / :ןמוקיב



 טלעג-קסּפ

 נוא ןיגוציג בא טלעג ימעלפ זד שנוא

 ןוגינב דיל גאלק איינ ןייא) ןימוניג קעװ

 -קנארפ ןופ תרשמ ןייא ףױא רבגה ינא

 : ךיוא ןעז ;טַײז עטשרע ,ח"סת ,לזַאב ,טרופ

 ,ח"פרת ,ענליוו ,2 'ב ,ןטֿפירש עשיגָאלָאליֿפ

 ןוא להק ןשיװצ הרשּפ ַא ןיא .1171-0

 ל"גס לאיחי 'ר גיהנמו סנרּפ ןופ םישרוי יד

 ל"נה ל"צז חונמה זאוו :טכַארבעג טרעװ

 םגו תועמ תוצמ תדוא טזיא בייח הקדצל

 'ישרויה זד תדמוע ומוקמב דלעג ןיטעלב

 ,ב/אפ ,דלעֿפציײה סקנּפ) ןיזומ ןילאצ לנה

 לָאמ ךסַא .(ג"יקת ,ולסכ דכ ,ק"שע 'ו םוי

 רָאנ טרָאד טכַארבעג טרָאװ סָאד טרעװ

 :ךיוא ל"גפ ."ןטעלפ, רעדָא "ןטעלב, : רוצקב

 .טסא, אשטווז} 4
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 -קסּפ :םירוקמ ערעדנַא ןיא) טלעגיקסּפ

 ַא ןביג םידדצ סָאװ רכׂש רעד ,(תועמ

 תוקעצ ד"ע :ןליו םענעגייא ןוֿפ ןיז -תיב

 רחאש ךיא הלדגש םינכדשה תונלבוקו

 ךודיש הזיא רומגל םחוכ לכב םיחירטמש

 וא םהיבורק םיסינכמו םידדצה םימירעמ

 וחרט אלו ולמע אלש ,םתוהנהל ידכ םירחא

 םחוכ קירל םת תראשנה הטילפ םגו ,ללכ

 לכמ דלעג-קסּפ םיחקול םיניידהש רשאב

 ןירּפלײה לארׂשי) םילודג השלש ק"רמ

 ,ה"שּת ,םילשורי ,תוצרא עברא דעו סקּפ

 עטַאד רעד ןגעוו ,ג"ּת--ב"ּת ןופ הנקּת 8

 ןכָאנ הרעה יד טרָאד ןעז הנקּת רעד ןוֿפ

 ךרעב הבצק ושעי ו"צי להקה ;(טסקעט

 -קסּפ וחקי המכ ןרוט ידירי ינייד םימד

 .ל) םהילע הלדג םיבר תקעצ רשאב טלעג

1,606655{6 1016 

 ,36 'מונ ,84 .,קס/זזצס/סמ ,/606050/ו0/4

 םישאר תולהקה יגיהנמ ;(1642 ןוֿפ הנקּת

 םיאשר םניא 'ולילגו תוביבסו ןתוישארנ

 בשומב קספנ רשא טלעג קספ תחקל

 ,אטיל תנידמ סקנפ) המיתח רכש אלו םינקז

 -קסּפ ;(ז"כת ןוֿפ הנקּת ,ירת ײיס 46

 לואשלו רמול םלועב (ןייד) דיב ןיא טלעג

 המ קר ,הז וא הזכ ךס ןת :הפב וקלח

 06 81055- ,ןיוועל

 טלעג-קסּפ -- 192 --

 ,טרָאד) ולבקי םמצעמ 'יניד ילעב ונתיש

 םיאשר םניא םיניידה ;(ג"לּת ןופ הנקּת 6

 ונתי המכ ןןיד-ילעבה| ד"עבה תא לואשל

 םינפ רבסב ולבקי קר ד"לעג קספ תועמ

 תונשל הלילחו .ד"עב םהל ןתנש המ תופי

 ,עקארק ,הבגשנ הירק ,רעבאב המלש)

 ;א"נת ,אווקלאז ,טמ 'יס ,111 ,ג"סרת

 'יהי אל ברה בשי אלש טפשמ ותואבו

 ךייש 'יהיו דלעג קסּפב ללכ קלח ברהל

 ףאו דבל טפשמה 'יבשוי םיניידהל לכה

 קספב קלח ול 'יהי ברה בשיש טפשמב

 ומע ובשיש םינידה תואר יפל דלץעג

 ,66 ,ב ךרכ .,ח"ערּת ,דרגורטּפ ,רבעה)

 ֿברה ןוֿפ תונבריֿבתּכ םענוֿפ א"י "טקנוּפ,

 ,(ףירח ךורּב 'ר} טרָאּפָאּפַאר אנהּכ ךורּב 'ר

 חיכומו ןשרדה 'לפומה ברה :;(ח"סּת ,ענליוו

 ברה חונמהב ךריב ר"רוהמכ ש"כ לודגה

 ברה ןתח 'קארקמ ל"ז ליצעג םוקילא 'מ

 ערז רבחמה לעב םסרופמה ןשרדה ג"האמה

 ויניד לכש רתויבו ...ינשו ןושאר ךריב

 ש"של ותנווכ לכו םיחוכנו םירשי המה ןדש

 תאנהל אלו ,'ולשב אבי ומוקמ לע א"כש

 םוש לטנ אל 'לועמו עצב אנוש יכ ,ןוממ

 ,טלעג-קסּפ ןירוקש י'ונייד רכש דעב 'טורפ

 !צמנ אל הלועו 'נחב וניד לכ ןד א'כ

 --407 ,...תוצרא עברא דעו סקנפ) ויתפשב

 רעשטירזעמ ַא ןיא ;(ץ"ת-היפת 8

 ַאזַא ךיז טניֿפעג 1793 רָאי ןוֿפ תונבר-ֿבתכ

 טלעג-קסּפ סָאד טמוקַאב ֿבר רעד :טקנוּפ

 ַײב טכַאמעג ןרעוו סָאװ ,תורשּפ ַײב רָאנ

 תורשּפ ערעדנַא ןוֿפ ,םייה רעד ןיא םיא

 ,לעדנעה .מ ר"ד) טשינרָאג רע טמוקַאב

 ,1952--ג"ישת ,סערַײא-סָאנעוב ,שטירזעמ

 טלָאצ ןעמ סָאװ ,תוריכׂש ענַײד ןופ ;(8 8

 טינ ךָאד רימ ןענעק ,קיטכיר טינ ריד

 הרוּת-ןיד א ַײב ;טסיױװו וד יו ,ןבעל

 םויס ,ןד"מא)) טלעגיקסּפ ןייק וטסמענ

 הנוממ רעד יװ ;(17 ,ט"כרּת ,ענליוו ,הרוּתה

 םייב ריט רעד ַײב טגָאזעג רימ וצ טָאה

 ףבעג טלענ-קסּפ זומ ךיא ,ןײגסױרַא

 טציא זיב ןעד ןדראוו טשארעביא ןיב ךיא

 -קספ ןיק הנקת יד םילשורי ןיא ראוו



 טלעג-קסּפ

 טסיה ע"ש רעד סע יװ ,ןעמענ וצ טלעג

 .סעיינ אד זיא סאוו דנוא ('ט 'יס מ"וח)

 קסּפ ןיק ליװ ְךיא םיא עטגאז ךיא ,ןונ

 רעד עטגאז ,טלעג-קסּפ ןײק בעג דנוא

 טלעג-קסּפ ןבעג ןייש ןדרעװו רימ ,הנוממ

 ךַײא ןענעכערּפָא סע דנוא ךיוא ךַײא ריֿפ

 סרטנוק ,רעגניזעלש .י-.ע) הקולח רעד ַײב

 ,ס"רת ,םילשורי ,תולצנתה םע טפשמ ורמש

 יבר :טָאטש יד םיא ַײב ךיז טעב :;(בכ

 שטָאכ ךַײא טזָאל ,ןבעל יבר ,ןיורק עלעשיז

 טרעזייב ...תוריכׂש יד ףיוא ןַײז ףיסומ

 רימ ןוֿפ ןכַאמ ריא טליװ סָאװ :ךיז רע

 ןיב טַאז ?רעטלע רעד ףיוא רעסערֿפ ַא

 -יז 'ר טמענ ל?יֿפיװ ןוא !ךיוא ױזַא ךיא

 ןדלוג עשילױּפ קיצֿפניֿפ ? תוריכׂש עלעש

 .טשינ רע טמענ ש"חר ןייק ןוא !ךָאװ ַא

 טשינ ,ֿבר ַא זיא רע זַא ,טגָאז עלעשיז 'ר

 קעװַא רע טיג טלעג-קסּפ !לבקמ  ןייק

 -רַאֿפ -- רע טגָאז -- הרוּת ןַײז .םינייד יד

 רשיה לכׂש ןַײז וליֿפַא ;טשינ רע טֿפױק

 -רַאֿפ וצ טשינ ךיוא רע טָאה ,רשּפ ַא ַײב

 רע טקנעשרַאֿפ טלעג-בוט-םוי+- ...ןֿפױק

 -רעטעּפ ,ןעטפירש ,ץרּפ .ל .י) םישמש יד

 -רעב .י-.מ ;(04 ,שידיסח ,ש ,1903 ,גרוב

 ַאזַא טגנערב ,ֿברה-ןב ַא ןיײלַא ,יקסוועשטיד

 םוצ) ֿבר רעד :בוטש-ןיד-תיב ַא ןוֿפ לדליב

 רעדינַא טגייל :(ןדִיי ןטייווצ ןוא ןטשרע

 ןַײרַא טגייל) דיי רעטשרע רעד .טלעג-קסּפ

 סױרַא טמענ ןוא ענעשעק ןיא טנַאה יד

 רעדינַא ייז טגייל ןוא סרענעצ ענרעּפוק ריֿפ

 ןיא טכוז) דיי רעטיױוצ רעד .(שיט ןֿפױא

 םענרעבליז ַא רעדינַא טגייל ןוא םעזוב

 ןעמענ טשינ רָאט ךיא :בר רעד .(ןליג

 .רעקינייו םענייא ַײב ןוא רעמ םענייא ַײב

 טגל ןוא ךיז טצַארק) דיי רעטיױוצ רעד

 ַא ןוֿפ םיבתּכ עשידוי) .(רענעצ ַא ךָאנ וצ

 --109 ,וו ,ד"פרת ,ןילרעב ,בורק ןעטַײװ

 םעד ןבעג עקַאט טװמ ריא :ךלמילא 0

 ענױזַא ןוֿפ : היעשי ןוא ןתנ .טלעג-קסּפ ֿבר

 טלעג-קסּפ ןייק ףיוא טשינ טגָארט תֹושּורי

 יד| ייז יו ;(83 ,וװ :ךיוא ;119 ,טרָאד)

 רע טָאה ,ןענַאטשעגֿפױא ןענַײז {םירחוס

 טלעג-קסּפ -- 193 --

 ױזַא קסּפ ןַײז טגָאזעג ייז ןתיבה-לעב רעד|

 ןוא ןלעֿפעג רעייז קסּפ רעד ייז זיא .ױזַא ןוא

 -קסּפ עמוס ענייש ַא טלָאצַאב םיא ןבָאה ייז

 םידיגנ ןוֿפ רעגיטש רעד יװ ױזַא טלעג

 ךורב ... ;(13 ,ז"ּפרת ,עשרַאװ ,קידצ תיב)

 םיֿפּתוש רֶאּפ ַא טימ לטעצ-יײרעטָאל ַא טלַאה

 .קלח ַא רָאי עלַא רַאֿפרעד טרילרַאֿפ ןוא

 לָאמַא טָאה לטעצ סָאד זַא ,רעבָא רַאֿפרעד

 טזומעג ןעמ טָאה ,עמוס עניילק ַא ןענּוװעג

 יו הרוּת-ןיד ַא ןבָאה וצ ֿבר םוצ ןעמוקנָא

 -קסּפ סָאד ןוא טלעג סָאד ןלייטעצ וצ ױזַא

 -ּתושב טגיײלעגנעמַאזוצ ךיז ןעמ טָאה טלעג

 ןטפירש עטלמַאזעג עזייר םהרבא) תוֿפ

 -עג טָאה'מ ;(156 ,12 'ב ,1933 ,קרָאי-וינ

 .הנותח-ןמז ַא ןלעטשּפָא ןגעוו ןדייר ןעמונ

 טשינ רעטָאֿפ ןַײמ טָאה טלעגיקסּפ ןייק

 ןיק ןעװעג טשינ זיא'ס לַײװ .,ןעמוקַאב

 טָאה רע .ןיז םענעמונעגנָא ןיא הרוּת-ןיד

 ןגייא ןַײז טכַאמעג עילַאק רסומ ןַײז טימ

 ס'נטַאט ןַײמ ,סיוװעשַאב קחצי) טסנידרַאֿפ

 ,1956--ז"ישת ,קרָאי -וינ ,בּוטש ןיד -תיּב

 ַא ןעמוקַאב טַאהעג טָאה עטַאט רעד 1

 ,רימ ךיז טכוד -- טלעניקסּפ ןסיורג

 ןעזעג בָאה ךיא רעבָא -- לבור קיצנַאװצ

 םעט-ַײב ַא ןבילבעג ךיוא םיא זיא'ס זַא

 ,ץישֿפיל 1.4187 ,24 :ךיוא ;86 ,טרָאד)

 תואצוה איד ,םמסעסחפ ,א/307/ ,9

 -קַאויּפס ;טלעג קספ .:שינידל ַא ןוֿפ

 ,ק"בא :א/274 ,יװַאקרַאה ;ב/220 ,שאוהי

 .ב2

 ') 47 הרעה רעד ףיוא ןוַײװּוצנָא ָאד יאדּכ 1
 (ינסעאמ ס'צצצסזיקת(ענעז סנילרעב .מ ןיא (3

 סמץסעס:62ז0 11210/1011200:101112/ םימ 100060141

 יד ןבירשַאב טרעװ סע  ּוװ ,1861 ,גרוברעטעּפ

 טנעמָאמ רעד ךיוא ,הרוּת "יד ַא ַײב רודעצַארּפ
 .(66:4406 ; טריבירקסנַארט) טלעג"קספ ןבעג ןוֿפ

 .שינידָאל ;1881 ,1874 סעבַאגסױא יד ןיא 2
 םעד ןטלַאהעג ץישֿפיל טָאה ,סיוא טזַײװ סע יװ

 ,ןעדַאל ןשטַײד ןוֿפ טשינ טרָאװ םענוֿפ םַאטשּפָא
 סע יװא יװַאקרַאה זמרמ ןיוש זיא סע יװ רָאנ

 רעד ןיא לַײװ ,(ב/267) "שיערבעה ןַײז טלָאװ

 שוריֿפב ץישֿפיל טגנערב (א/111) 1876 עבַאגסיוא

 ןידל : ךיוא ןטרָאד ןוא (ב/112) ןידל : ןעז ן'דאל

 ,(ל ןרעטנוא ןצמק טימ) שינעדל ,ךעז
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 טלעג-עיסנעּפ

 ןעמ סָאװ תוריכׂש לייט ַא ,טלעג"עיסנעּפ

 ,טעברַא ןוֿפ ןרָאי לָאצ ַא ךָאנ ,טמוקַאב

 טַײקיעפמוא-סטעברַא ,רעטלע ןוֿפ לַאֿפ ןיא

 :טיוט ןוֿפ לַאֿפ ןיא החפשמ יד רעדָא ןײלַא

 השא ןייא טניֹוװעג טָאה טרוֿפקנַארֿפ ןיא

 ריא ...עכעלטסירק ןייא (עווטיו) הנמלא

 יז זיא ,המחלמ ןיא ןברָאטשעג זיא ןַאמ

 ןזעוועג זיא גנורענרע ריא ,ןיימעג ןבילבעג

 ...זיא רעגייטש רעד יװ ,עיסנעּפ ןוֿפ רָאנ

 רעד טימ ...קעװַא זיא ...ןילַײרֿפ יד

 המקנ בילוצ טָאה ןרע} ...לַײװ ,רעטומ

 ץ"בי) טלעג-עיסנעּפ יד ייז ןבעגעג טינ

 ,ענליו ,םלענ רעד ןַאמשַאק יבר ,ךרעב

 רעד ןוֿפ טקורדעגרעביא .21 ןוא 7 ,ו"נרת

 .(1883 עבַאגסוא רענליוו
1471 

 יד טיג ןעמ סָאװ דחוש, ,:טלעגלקעּפ

 ףסוי ,שטיווָאנמלק .ז) "סרעטכעוו-ץענערג

 .(2013,1937 ,ענליוו ,םיֿבתּכ עשידִיי סלרעּפ

 הירב ַא ךיוא רע זיא ץענערג רעד ףיוא

 ַא קַאּפ רע זיא ליװ ןעמ זַא ,האלֿפנ

 טנעצ ַא סָאד ךיא בָאה יװ .רעכַאמלקעּפ

 יד ןיוש טָאה רע סָאװ ,סנגייא ןַײמ קלח

 ףיוא .ןבעגעגרעביא טלעגלקעּפ טַײלצענערג

 יד רָאג םיא ךָאנ ייז ןרעװ ץענערג רעד

 .(84 ,ןירימט הלגמ :ןיא ,טרָאד) הרּפּכ
181 

 ןגעלֿפ םיתרשמ סָאװ בָאג ַא ,;טלעגלקעּפ

 -רַאֿפ ןוא ןגײלּפָא רַאֿפ םינוק ןוֿפ ןעמוקַאב

 ןוא םהרֿבא ןוֿפ טלייטעגטימ) הרוחס ןקַאּפ

 .('בוג רעוװעיק ,ןהיק הכרב
1911 

 -טשטָאּפ רַאֿפ ןלָאצ סָאד ,טלעגנָאגָארּפ

 :ןלָאצ וצ טמוק ןטעֿפַאטסע רַאֿפ :דרנֿפ

 זיב טלעג-ענָאנָארּפ לָאמ ןבלַאהטרעדנָא (1

 -בַא י"ש) ייז טקיש ןעמ ןיהּוװ טרָא םעד

 ,ןס"ומ עלעדנעמ --- שטיוװָאמַארבַא| ץיומר

 -ור איד רַאפ רַאדנעלַאק רעכילצטינ רעד

 ,מ"רת ...רהָאי םעד ףיא ,ןעדוי עשיס

 -ֿפיל .(ב/114 ,!גרָאי רעטרעֿפ ,1879 ,ענליוו

 .א/297 ,1869 ,ץיש
11 

 טלעגנּפָארּפ -- 194 -=

 :תולדתשה רַאֿפ תואצוה ,טלעג"עיצקעטָארּפ

 ךיז טָאה ,1740 .י ןיא ,רָאי ןקידרעטַײװ ןיא

 דנַאברַאֿפ-לַארטנעצ ןוֿפ אׂשמיתוֿבוח יד

 עכלעוו ,תוֿבוח עשירֿפ טימ טרעסערגרַאֿפ

 ,ןטסירק ןוא ןדִיי ַײב ןעמונעגֿפױא טָאה ןעמ

 יד בילוצ ןרָאװעג טכַאמעג ןענַײז יז

 זיא סָאװ ,תוצרא 'ד דעװ ןוֿפ תואצוה

 בילוצ ךיוא יו ,1739 .י ןיא ןעמוקעגרָאֿפ

 טָאה ןעמ עכלעוו ,רעטלעג-עיצקעטָארּפ יד

 זיא עשרַאװ ןיא תעב ןבעגסיוא טזומעג

 םייס ןשילױּפ ןוֿפ עיסעס ַא ןעמוקעגרָאֿפ

 ןוֿפ ןטפירש עשימָאנָאקע ,רעּפיש .י ר"ד)

 ךיוא ןעז :ב/23 ,וװ ,1932 ,ענליװ ,ָאווי

 .(וװ 'בַאט ,טרָאד
11 

 ןריֿפרעבירַא רַאֿפ טלָאצעג ,טלעגמָארּפ

 ב/226 ,1869 ,ץישֿפיל .רעסַאו ַא רעביא

 ,א/443 ןוא א/412 ,ןיזירד ;א/241 ןוא

 .טלעג םָארַאּפ

1421 

 -עג טרעװ סָאװ רעַײטש ַא ,טלעגנּפָארּפ

 -ָאק-ןיועל) "אנּפמעק סקנּפ, ןיא טכַארב

 עשינָאקַאל יד ןוֿפ רָאנ ,255 עיצקעל

 הלהק רעד ןוֿפ סעיציזָאּפ תוסנכהו תואצוה

 שטַײט ןקיטכיר םעד ןייגרעד וצ רעווש זיא

 תויבגמ ריטאלקלאקל הנתמ :לָאצּפָא םענוֿפ

 ;(ז"סקת ןוושחרמ ,א/58) טר ג טלעג ןיפארפ

 ןיפארפ תויבגמ ריטאלקלאקל אחריט רכׂש

 דוע ;(ה"סקת םחנמ .א/56) טר ג תועמ

 טר הששו תואמ ינש רימענ ןייא ראייטשל

 .(ח"סקת ןוושחרמ ,א/66) ןיפארפ תועמ לע

 םעד ןיא טנָאמרעד טֿפָא טרעוו לָאצּפָא רעד

 -ּפוק .א סָאװ ,הלהק רערהוֿפגנַאל ןוֿפ סקנּפ

 ןעועג םסרֿפמ גנַאל טשינ ָאד טָאה רֵעֿפ

 ,4 ,1957 ,עשרַאװ ,עטכישעג רַאֿפ רעטעלב)

 ךיא ןעק ,ח"ישּת רדא ,טציא ןוא (146-08

 "טלעג ןעּפָארּפפ ץוח .םעד ףיוא ןזַײװנָא

 ןוֿפ תונקּת עטשרע יד ןיא ןיוש טנָאמרעד)

 טגיילעגסיוא ךיוא לָאמַא סָאד טרעוו (ה"לקּת

 רעֿפּפוק ."טלעג-ןיווָארּפ, ןוא *טלעג-ןבָארּפ,

 רעד זיא ןרָאי עסיוועג ןיא, :טקרעמַאב

 ןוֿפ לעיצעּפס ןרָאװעג ןעמונעג רעַײטש



 טלעגטנעצָארּפ

 .(ט"מקּת ןוא ח"מקּת ןרָאי יד ןיא) םירוחב

 טניימעג ןרעװ רעַײטש םעד טימ לָאז יצ

 טניימ רשֿפא רעדָא) ? רעַײטש-ןטורקער רעד

 ךעלנע ןעקנַארטעג ןוֿפ לָאצּפָא טימרעד ןעמ

 ,111 ,טרָאד) ?("יװָאּפָאשט, ןשילױוּפ םוצ

 -עג ָאד לָאז םירוקמ עלַא ןוֿפ .(/ הרעה

 : ג"מקת ןויס ןוֿפ הנקּת יד רָאנ ןרעוו טכַארב

 ל"נה תונקתה דגנ םכסומב הלע טזיא םג

 דלעג ץטוש+- ןייק םנייק האלהל םויהמ זד

 דלעג ןיּפָארּפ ןייק ןוא + דלעג רבליז דנוא

 ללכנ לכה יכ ןדרעװ טרדָאפג בא טרעװ

 ,טרָאד) רדלעג ןכָאװ= לש םוכסה ךותב

18 

 ,'ב ןוא 'א 229 ךרע ןיא יװ ןעניז ןיא טשינ 1

 ןיא .רעַײטש-הכולמ א יװ (ג :בָאגוצ ַא רָאנ
 טנָאמרעד רדסּכ טלעגרעבליז טרעװ סקנּפ םעד
 ןלָאצּפָא רעטטש עקירעביא יד טימ טֿפָא ץנַאג

11 

 ןעמ סָאװ ןזדניצ ,ָאקסיע ,טלעגטנעצָארּפ

 לַײװ :האוולה רענעמוקַאב ַא רַאֿפ טלָאצ

 טנעצערּפ ףיוא ןעַײל וצ טלעג טגנַאלַאב ןַא

 ןדער וצ ןוֿפַאד רָאג יו רעייז רימ טזיא

 דנוא םירּתיה ליֿפ טָאה טלעװ יד לַײװ

 טינ ןָאק רענייא יװ רעבָא .ןדיירסיוא ליֿפ
 ןוא ןטלַאה סיוש ןַײז ןיא ןליוק עגירַײֿפ

 ןענערברַאֿפ טינ ךיז לָאז טנַאװעג ןַײז

 ףיוא ןעַײל וצ טלעג רעווש ךיוא טזיא ָאז

 רֿבוע הריֿבע ןייק לָאז ןַאמ סָאד טנעצערּפ
 טזיא ןערה-רציו ר"הצי רעד ןעד ןַײז
 -סיוא טנַאהרעלַא טכַאמ דנוא גולק רעייז

 טָאה טלעג טנעצערּפ סָאד ןוא ןדייר

 -רַאֿפ גנירג סע ןַאמ לַײװ ,ץייר ןסיורג ןייא
 טלעװ יד יװ טעברַא ןָא ןוא ימ ןָא טניד

 ןעייג םיחוור ענַײז דנוא טֿפָאלש רע :טגָאז

 רפס רבחמה ...ברה טָאה ...םהרבא תיב)
 ...רעדניק ענַײז טגָאזיג ןָא םדא יח

 ,ב"כרת ,ןגרובסערּפ) ןיוו ,שטייד לע ...קתענ
 טגנערב סע סאוו טלעגטנעצָארּפ יד ;(ב/אכ
 ןוֿפ טנעצָארּפ רעד ;טלעג"ןרק+- סָאד ןייא
 ,סעדָא ,רושבמ לוק) טלעגטנעצָארּפ םעד
 ףיוא טנעצָארּפ רעד ;(105 ,7 'מונ ,ו"כרת
 -ַאב ךיז טײטשרַאֿפ טרעװ האוולה רעד
 הרוחס יד סָאװ ,ךָאנ טַײצ רעד טיול טנכער

 טלעג-םיצירּפ -- 195 ==

 טינ רעבָא יװ ױזַא ;דַאלקס ןֿפױא טגיל

 ןֿפױא ןגיל תורוחס עטרעֿפילעגּפָא עלַא

 ןֿפרעד טמוק ,טַײצ עכַײלג ַא דַאלקס

 טכַארבעג טָאה סָאװ ,רענעי דָארג זַא ,סױרַא
 ןוא רעקינייו טרַאװ ,הרוחס ןַײז רעטעפש
 -טנעצָארפ עמוס ערענעלק ַא טלָאצַאב
 ,רעקרעװדנַאה רַאפ ףליה-טסּבלעז טלעג
 ,רחֹוס א) ץיװרּוה .ד .ח ןופ טריגַאדער
 -ַארּפ יד ;56--55 ,ב"ערת ,גרוברעטעפ
 רעגײלנַײא-טלעג םעד ןרעװ ןטלעגטנעצ
 -עגּפָא םוצ ןרעוו ייז .ןבעגעגסױרַא טינ
 .ןרק םוצ טנכערעגוצ ןימרעט ןטצעל ןטכַאמ

 ןטלעגטנעצַארּפ יד ףיוא טנעצָארּפ ןייק
 ,עדַאלקוו--יאנת) טנכערעגנָא טינ טרעװ
 רוטַאנ ןיא ;(ב ,14 ,רָאי ןָא ,גרוברעטעּפ

 ,שטנעמ רעטסָארּפ ַא טעדנעב בר זיא

 טינ טָאה רע ,םעלַא ןיא טסָארּפ
 ןײק ןוא המכח ןייק ןוא הגׂשה ןייק
 טלעג-הריד+- ענַײז ןיא ץוחַא ;שינעטנעק

 ַא ,רענועל .ח-ג) טלעגטנעצָארּפ ןוא

 ,ן1912} ענליו ,ןעמענ איירד טימ ןתח

 טָאה ...1ךייש זיא סָאװ ,ןימ ךיא 0

 קידנבָאה ָארומ ,ןעלמַאטש ןעמונעג ןמלז
 ,סע טסָאק ןיילַא רימ ...זַײרּפ ַא ןגָאז וצ

 לבור ריֿפ ַא ייב ,טלעגטנעצַארּפ רעסיוא
 ,ןטפירוש עטלמאזעג ,ןעזייר םהרֿבא) דוּפ ַא
 .(90 ,2 'ב ,1933 ,קרָאיוינ
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 -צונ- סָאװ ענעגייא סָאד ,טלעגטַאקָארּפ
 ,לרעטצנעֿפ ַא ַײב ןסעזעג זיא עקלייב : טלעג

 ןוא ,ףױה םוצ טקוקעגסױרַא טָאה סָאװ
 -לעוו רַאֿפ ,לכיב-הׂשעמ ַא טנעיילעג טָאה

 ייוצ טלעגטַאקָארּפ טלָאצַאב טָאה יז סעכ
 ,ןטפירש עטלמאזעג ,ןעזייר םהרבא) סעקיּפָאק

 .(182 ,ווװ 'ב ,1933 ,קרָאי-וינ
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 סָאװ תוֿבוח ,טלעג שיוג ,טלעג"םיצירּפ
 ןיימ ןוֿפ םלועה ֿבור :םיױג קידלוש זיאימ
 ןיימ םוא ןיב ךיא איו ,טרעהיג ןבאה תורצ
 ןשיװ ,ןמוקיג טאר זיוה 'נוא טלעג לסיב
 ,ןגנוי זיב טלא ןוֿפ אסיל ק"ק וניתליהקב

 םידוהי+- תֿבוח ילעב ךראד ה"זעב באה ויב



 טלעג-הסנרּפ

 רֿפ תורצ ןיא םלעג םיצירפ 'נוא טלעג

 ץירפ רעד רימ זא ,טרהעצ רֿפ 'נוא טלדנה

 טאה תואסרפ המכ ףיױא ןמולשת ןמוהל

 רפס) טרעװש ןסולב ןעד טימ טגאיג ךאנ

 ,ד'צת ,ןילרעב ,קחצי תוכילהו קחצי ןויע

 .(המדקה
14561 

 ַא :התיח ףױא הסנכה ,!טלעג"הטנרּפ

 ,רעטגָאירַאֿפ ַא ןשטנעמ עלַא יװ ,שטנעמ

 -לעג יילרעלא ,טֿפָא ץנַאג ןוא ,ףרַאד סָאװ

 ,טלעג-הריד-- ,טלעג-הסנרּפ -- רעט

 -לעג ערעדנַא ץוח ,טלעג-רערעל ןוא -דמלמ

 קעװַא םיצולּפ טלַאֿפ שטנעמ  ַאזַא -- ,רעט

 ,ץרּפ .ל .י) !םלוג ַא -- סַאג ןטימ ןיא

 -עילעֿפ ,שוו ,1903 ,גרוברעטעּפ ,ןעטפירש

 .(34--33 .ןענָאט
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 רעד ןושל שיד"בח ףיוא ,: טלעג"הסנרּפ

 ןגעלֿפ יבר-תיב ןוֿפ גרַאװגנוי סָאװ רכׂש

 ,ך"נת קוידבו הפ-לעב דומלה דעב;, ןגירק

 ויתוחישמ םירוּבד יטוקל) "אינתו תוינשמ

 ,...שטיוואּבוילמ א"טילש ר"ומדא ק"כ לש

 רעד זַא :(ה ,ג"י טוקל ,ןו"צרת} ,עשרַאװ

 ,רָאי ןַײנ-טכַא ןרָאװעג טלַא זיא עדייז

 יד רַאֿפ-- םירֿפס ןֿפױק ןיױש רע טגעלֿפ

 סע יװ ,טלעג-הסנרפ ןוא + טלעגנכָאװ+-

 .(ןטרָאד) טרָא רעדנַא ןַא ןיא ןבירשַאב טרעוו
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 סָאו ענעגיא סָאז ,טלעג"עיזנעטערּפ

 ןוֿפ עיצַאזילַארָאמעד יד : טלעג-ץרחי-אל+-

 -עג 'לױּפ ןוֿפ ןוא ײצילָאּפ רעשיליוּפ רעד

 -רָאג ןעוט ייז .רעשל-ןיא זיא ןטנעגַא-םייה

 ןיא םורַא ךיז ןעיירד רָאנ ,ָאטעג ןיא טשינ

 ןוא הרוחס טימ סנגעװ ןטלַאהרַאֿפ ,סַאג

 םלוע רעד .טלעג-עיזנעטערּפ סיוא ןסערּפ

 יז סָאװ ,ייז טיג ןוא יײז רַאֿפ טרעטיצ

 םירחוס עלַא ַײב ןעמוקַאב ייז .רָאנ ןליוו

 -עֿפע ליו רעצעמע ביוא ...עיסנעּפ שדוח

 רעִירֿפ רע ןזומ ,לכעלימ םייהעג ַא ןענ

 -ֿפיוקסיױא-- ןלָאצַאב ןוא ןטנעגַא יד ןדלעמ

 טלעג-הרשּפ == 196 = =

 ןוֿפ ןציטָאנ ,םולבלעגניר לאונמע) טלעג

 .(217 ,1952 ,עשרַאװ ,ָאטעג רעוװועשרַאוװ
 לָאמ עלַא זיא "טלעג-עיזנעטערּפ, טרָאװ סָאד

 יש .י ןוֿפ טרעהעג בָאה ךיא יװ טול ,ןעװעג

 רעטַאלב רעװעשרַאװ רעד ןוֿפ קיסקעל ןיא ,ץרעה

 ,הרֿבח
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 ַא ןטַײלגסױא רַאֿפ רכש ,טלעג"הרשּכ

 :סימָארּפמָאק א ןריֿפסױא רַאֿפ ,ךוסכס

 -קס5+- קר חקיל םהל ןיא םידיריב םינייד

 -הרשפ וא םהינפב 'יהיש םיטפשממ טלעג

 םולכ חקיל תושר ןיא הז תלוח ,טלעג

 'יראש הזיא וא טלעג'דירי-- ש"כמו

 'יהיש המ 'יהי הניתנ הזיא וא 'ושדחתה

 ,אטיל תנידמ סקנפ) 'יהיש ןֿפוא הזיאבו

 לשמל ;(גפרת ןמיס ,166 ,ה"פרת ,ןילרעב

 טקיש ןרעדנַא םעד טימ טגירק רענייא

 וצ הרתמ שמש-ןיד-תיב) ד"ב םעד ןעמ

 ןצנַאג םעד סיוא לַײװרעד רע טגערֿפ ,ןַײז

 םוצ רע טמוק ךָאנרעד ןוא ,סערעטניא

 ןףיונוצ) ףיוה וצ ייז טגנערב ,דצ ןרעדנַא

 ןוא רשּפ ַא יז ןשיװצ טכַאמ ,ןעמַאזוצ

 טלעג-הרשּפ ןדליג עכעלטע ךָאנ טמענ

 רדסמ) טינ ןגיוא יד ןיא ייז טעז ד"ב ןוא

 ,10 ווירב ,ה"פקת ,ָאנדָארוהו--אנליוו ,תרגא

 טַאהעג רעסעסַא רעד טָאה ךיוא 1554

 ןעװעג זיא רע סָאװ .,םעד ןוֿפ הסנכה

 דיי ייווצ ןשיווצ ןרשּפ-לעב רעד קידנעטש

 -הרשּפ .גירק ןיא ןעוועג ןענַײז ייז ןעוו

 ."עלעיד, רעד טול ןעמונעג רע טָאה טלעג

 ןוא לרעַײרד ַא ןוֿפ ןביױהנָא ךיז טגעלֿפ סע

 לאקזחי) ןעצ ןוֿפ רעכעה זיב ןייג טגעלֿפ

 ,!ו ,ג"ערת ,עשרַאװ ,תונורכז ענַײמ ,קיטָאק

 -- ךיז טכוד -- ןבָאה טלַאהעג ןייק ;9

 יז וצ ,ןעמוקַאב טשינ להק ןוֿפ םינייד יד

 ןלָאצּפָא ענעדײשרַאֿפ יד טרעהעג ןבָאה

 ,טלעג-קסּפ+-) ןגַארֿפ עכעלטכירעג עלַא ןוֿפ

 ,עטירזעמ ,לעדנעה .מ ר"ד) (טלעג-הרשּפ

 ,1952--ג"ישת ,סערַײא-סָאנעוב ,ךובלמַאז

9). 
}1 



 טלעגסקלָאֿפ

 :ךמע ןוֿפ טלעג טרָאּפשעגּפָא ,טלעגסקלָאֿפ

 ןטרָאּפשעגּפָא םעד ןעמוקַאבנַײרַא רעבָא ידּכ

 םעד ןעניװעג לּכ םדוק ןעמ זומ ,ןשָארג

 סע זומ ןעמ ,םלוע ןסיורג םעד ןוֿפ יורטוצ

 ןעו ...גנורעקלעֿפַאב רעד ַײב ןענידרַאֿפ

 יד זַא ,ןגיצרעביא ךיז ןלעװ עטצעל יד

 ךָאנ ךיז ןגָאי ייז רָאנ טשינ ןוויטַארעּפָאָאק

 ,סנשָארג יד קידנעמוקַאב רָאנ ,ןשָארג רעייז

 ןוא .רעציזַאב ערעייז רַאֿפ עקַאט ייז ןגרָאז

 ןייק ,עיצַאטיגַא ערעסעב ןייק טינ טיג'ס

 סָאד ןעמוקַאבסױרַא וצ ףיוא לטימ ןרעסעב

 -רעביא וצ םיׂששעמ ךרוד יװ ,טלעגסקלָאֿפ

 -סקלָאֿפ יד זַא ,ןשטנעמ םעניילק םעד ןגַײצ

 יד זַא ,ןעמָאנ ריא עקַאט טנידרַאֿפ קנַאב

 ,קלָאֿפ םעד רַאֿפ עקַאט ןגרָאז ןוויטַארעּפָאָאק

 -עב .י) ןלייט עטסכַאװש-לַאיצָאס ענַײז רַאֿפ

 ,1924 ,ןילרעב ,עיצַארעּפָאָאק עשידִיי ,םַאה

 רָאג ,רָאג ַא ןענעכערסיוא ןעק'מ ;(5 ,7 'מונ

 ,סעיצַאזינַאגרָא טנַאהרעלַא ןוֿפ לטעצ שּפיה

 ןָא ,רעטלעגסקלָאֿפ טימ ןעװעטלַאש סָאװ

 .םענייק רַאֿפ טַײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ םוש

 ןושרג) ?סָאד ןעמ טזָאלרעד סָאװרַאֿפ

 'ּפעס ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט רעד ,תילגרמ

0 1955, 18). 
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 -טמ ענעלַאטעמ עטכַאמעגכָאנ ,טלעגשלַאֿפ

 טינ לעװ ךיא :סעיצַאנגיסַא רעדָא תועב

 -עג ןיא טייטש'ס ,טסערַא-זיוה ןייק ןבעג

 ,טלעגשלַאֿפ טימ םענייא טּפַאכ'מ ןעוו ,ץעז

 קרַאטש ןוא ןטייק ןיא ןדימש םיא ןעמ לָאז

 -רעב ,עיֿפַארגָאיבָאטװַא סקַאזיא ןורהא) ןטיה

 ,טנַײרֿפ עטוג ענַײמ עלַא ;(89 ,ב"פרת ,ןיל

 ,טגָאזעג רימ ןבָאה ,ןענָאזרעּפ עטסערג יד

 ןעוו ,רַאנ רעטסערג רעד ןעוועג טלָאװ ךיא

 רַאֿפ גנוקיטיגרַאֿפ ןייק ןענָאמ טינ לָאז ךיא

 ןשידעװש םעד טול .דנַאש ןוא ןדָאש ןַײמ

 -נַא םעד טלדניװשַאב רענייא ןעוו ,טכער

 רעלדניווש רעד זומ ,טלעגשלַאֿפ טימ ןרעד

 ןוֿפ טֿפלעה ןטלדניװשַאב םעד ןלָאצ ףַארטש

 -עגּפָא םיא טָאה רֶע סָאװ ,לַאטיּפַאק םעד

 טלעגשלַאֿפ -= 197 ==

 -ַאק ןיא זדנוא ַײב ;(99--98 ,טרָאד) טרַאנ

 רע ...רעכַאמרעגייז ַא ןעוועג זיא ץינעמ

 רעייז ןכַאמכָאנ טנעקעג ךעלטנגייא טָאה

 טָאה ,דלָאג ןוא רעבליז ,טלעגשלַאֿפ טּוג

 ןַײז ןלעטשנַײא טלָאװעג טשינ רעבָא רע

 ענַײמ ,קיטָאק לאקזחי) הנּכס ןיא ןבעל

 -שלַאֿפ ,(157 .וװ ,ד"ערת ,עשרַאװ ,תונורכז

 -ירעיורט ךס ַא וצ ןעוװעג םרוג טָאה טלעג

 -עג טָאה'ס ,ןבעל ןשידַיי ןיא ןעלטיּפַאק עק

 ןוא םילובלב קיניױו טשינ וצ טכַארב

 ןעועג זיא סקַאזיא ןורהא ךיוא .תוריסמ

 .רעצנימשלַאֿפ ןשיֿפַארג ַא ןוֿפ ןברק ַא

 -עלטע רָאנ ןענָאמרעד ָאד רעטַײװ לעוו'כ

 -יא טָאה םשור ןסיורג ַא .ןשינעעשעג עכ

 רעשידיסח רעד ןיא וּתעשב ןזָאלעגרעב

 ףיוא טלעג שלַאֿפ ןוֿפ לובלב רעד טלעװ

 טָאה רע סָאװ בילוצ ,ןיבר רערוגַאדַאס םעד

 ןיא םישדח ןצֿפוֿפ טכַאמשעג טסיזמוא

 -עג טָאה לטעטש שיסור ַא ןיא :הסיֿפּת

 רעכלעוו ,לקַײח ןעמָאנ ןטימ דיי ַא טניֹוװ

 טשינ רָאג ַא ןוֿפ ןעוװעג סנרֿפמ ךיז טָאה

 וצ ןעוװעג זיא הדֿבוע ןַײז .הסנרּפ רענייש

 סלבור עשיסור ןכַאמכָאנ ,טלעג ןעװעשלַאֿפ

 .םירעיוּפ יד ןשיװצ ןטײרּפשרַאֿפ יז ןוא

 ןייק ןרָאֿפעג לָאמַא זיא דַיי רעקיזָאד רעד

 טשינ רע זיא דיסח ןייק םגה .,ערוגַאדַאס

 -טנַא ןעמ ןוא הׂשעמ ַא ךיז טכַאמ .ןעוועג

 ןטימ לקירבַאֿפ סָאד ןדִיי םעד ַײב טקעד

 -טסבלעז טרעװ דיי רעד .טלעג ןשלַאֿפ

 טמוק ָאד רעבָא .טריטסערַא ךעלדנעטשרַאֿפ

 עכלעזַא ןיא זיא רעגייטש רעד יװ ,רעטנוא

 טגָארט רעכלעוו ,רּוסמ רעשידִיי ַא ,ןלַאֿפ

 רעד זַא ,גנוריגער רעשירַאצ רעד רעטנוא

 טַאהעג הלילח ןבָאה לָאז יבר רערוגַאדַאס

 אהוע ןינע םעד טימ תוכַײש ַא סעּפע

 ןייק "?ןרָאֿפעג; לָאמַא זיא לקַײח "יאר

 עגיד'תוכלמ סָאד ,ןהָאזנסינ .ש) ערוגַאדַאס

 יו .(192--191 ,ז"צרת ,עשרַאװ ,תודיסח

 זיא טלעגשלַאֿפ ןגעוו הריסמ ַא ןוֿפ ןברק ַא

 רענישזָאלָאװ רעטמירַאב רעד ןעוועג ךיוא



 טלעגשלַאֿפ

 בײל שרעה 'ר ,ֿב"יצנ רעד הֿבישי-שאר

 -הֿבישי ַא ןוֿפ ןַײװנָא םעד ףיוא .ןילרעב

 קינװַארּפסיא רעד טָאה רוסמ ַא רוחב

 סבייל שרעה 'ר טימ ווירב ַא ?טקעדטנַא;

 ַא וצ טריסערדַא ,המיתח רעטכַאמעגכָאנ ַא

 -עג ךיז טָאה טרָאד ןוא ,ןָאדנָאל ןיא ןייד

 -יװעג ַא ףיא הלבק ַא; טשרמולּכ ןענֿפ

 עכלעוו ,טלעג שיסור שלַאֿפ עמוס רעס

 -רַאֿפ טוג ןוא ןעמוקעגנָא קיטכיר ןענַײז

 גנולעטשַאב ַא ַײבַאד ןוא ןרָאװעג טֿפױק

 רעד, ."טלעגריּפַאּפ=- עכלעזַא ךָאנ ףיוא

 -מורַא טָאה סע עכלעוו ,קערש יד ןוא למוט

 -רעד -- טָאטש יד ןוא הֿבישי יד טּפַאכעג

 ןעועג זיא -- ןילרעב ריאמ 'ר טלייצ

 ןוֿפ הריסמ רעד בילוצ טינ ,סיורג רעייז

 שירַאנ וצ ןעוועג זיא סָאד ,טלעג עשלַאֿפ

 בילוצ רָאנ ,ןגיוא עשִיוג יד ןיא וליֿפַא

 זױה ןיא זדנוא ַײב קידנכוז סָאװ ,םעד

 ןעװעג טרָאד ןענַײז ...ןריּפַאּפ ײלרעלַא

 רַאֿפ ןעגנולמַאז-טלעג ןגעוו רעכיב ןוא ווירב

 קרַאטש ןעװעג זיא סָאד ןוא .הֿבישי רעד

 יד ןעװ טרֿפב ,דנַאלסור ןיא ןטָאברַאֿפ

 ...לַאגעל טינ ...ןעוועג זיא ללכב הֿבישי

 -שלַאֿפ ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה קיֿפױלרָאֿפ

 טזומעג טָאה ל"ז עטַאט רעד ןוא ,טלעג

 ןוֿפ ...ענימשָא ןיא טֿפירשרָאֿפ טול ןרָאֿפ

 רָאג ךעלדנעטשרַאֿפטסבלעז זיא הריסמ רעד

 טלעגשלַאֿפ ןגעוו ווירב ןייק .ןרָאװעג טינ

 -מַאזטלעג יד ןגעוו רָאנ ,ןעוועג טינ זיא

 זיא םינינע-הֿבישי ערעדנַא ןוא ןעגנול

 -ַאוו ןוֿפ) "טסיזמוא קערש יד ןעוועג ךיוא

 ,! ,ג"צרת ,קרָאי-ינ ,םילשורי זיב ןיזָאל

 רעייז וצ ןבַײרש ןדַיי רעשזדָאל .20+8

 ןגולק ַא לזַײמ םייח-והילא 'ר ֿבר ןסיורג

 לוליח ַא ןטימעגסיוא טָאה רע יװ ,לַאֿפנַײא

 טשינ זיא דַיי רעמערָא ןַא ןעװו ,םשה

 -ונעגוצ טָאה ןוא ןויסנ םעד ןענַאטשעגַײב
 -טסירק ַא ןוֿפ רצוא םענעטלַאהַאב ַא ןעמ
 אירטו-אלקש רעגנַאל ַא ךָאנ ןכש ןכעל

 וצ, :רֿבד-לעב םוצ ֿבר רעד ךיז טעדנעוו

 ןשטנעמ עכעלטע ןיוש ןעמוקעג ןענַײז רימ
 טימ ,טלעג סָאד זַא ,טרעלקרעד ןבָאה ןוא

 טלעגשלַאֿפ =-- .198י--

 ןליו ייז .שלַאֿפ זיא ,טסלָאצ וד ןכלעוו

 רעבָא ,ײצילָאּפ רעד םעד ןגעוו ןדלעמ טשינ

 -עג זיא לבייל ."ןקידנע ךָאד ךיז זומ סָאד

 טימ טגנַאלרעד םיא טלָאװ'מ יװ ןציז ןבילב

 הלּפמ .ַאזַא ףיוא .ּפָאק ןרעביא רעמַאה ַא

 םיא זיא'ס .טכערעג טשינ ךיז רע טָאה

 -ןּפמולּפ רעד ,טסירק רעד זַא ,ןרָאװעג רָאלק

 ןוא טלעגשלַאֿפ ןוֿפ רעכַאמ ַא זיא ,רעכַאמ

 .רעלעק ןיא טלעג סָאד ןטלַאהַאב טָאה רע

 גנוגערֿפױא רַאֿפ טרעטיצעג טָאה לבייל

 ךיא ,יבר :ןלייצרעד וצ ןבױהעגנָא ןוא

 ךיא ,תמא ןצנַאג םעד ןלייצרעד ךַײא לעװ

 ןייק טימ בָאה ךיא .קידלּוש טשינרָאג ןיב

 ,טלעג סָאד .ןּוט וצ טשינרָאג טלעגשלַאֿפ

 ןיא ןענוֿפעג ךיא בָאה ,גָאמרַאֿפ ךיא סָאװ

 סָאד .ןיֹווװ ךיא ּוװ ,זױה םעד ןוֿפ רעלעק

 ,טסּוװרעד ךיז רעטעּפש ךיא בָאה ,טלעג

 סָאװ ,רעכַאמ-ןּפמולּפ ַא טסירק ַא וצ רעהעג

 ךיז טסָאה וד ביוא -- .טרָאד ךיוא טניֹוװ

 -רַאֿפ ָאט ,טגָאזעג ֿבר רעד טָאה ,טסּוװרעד

 טשינ טלעג סָאד םיא ּוטסָאה עשז סָאװ

 טשינ עקַאט זיא טלעג סָאד ?ןבעגעגקירוצ

 ןוא סנַײד טשינ זיא'ס רעבָא ,שלַאֿפ ןייק

 טָאה לבייל .ןבעגּפָא קירוצ סע טזומ וד

 ַא ןעמונעגסיורַא ,טרעֿפטנעעג טשינרָאג

 ןרַאֿפ טגײלעגקעװַא סע ןוא טלעג טימ לקעּפ

 ,טסירק רעד ןעמוקעגנָא זיא דלַאב .ֿבר

 .טלעג ןַײז ןעמוקַאב קירוצ טָאה רעכלעוו

 ןבעגעגקעװַא הֿבדנ ענייש ַא רעבָא טָאה רע

 ונבר ...ןגעו תונורכז לייט ַא) ןעלבייל

 --274 ,ז"פרת ,זדָאל ,לעזימ םייח והילא

 רעדיוו ןלייצרעד םידיסח רענימיזדַאר .'(5

 יבר רעײז יו ,טלעגשלַאֿפ ןוֿפ הׂשעמ ַא

 ֿבטומל ריזחמ לטימ ַא יװ טצונעגסיוא טָאה

 :טיײקשידַיי וצ ןדַיי עטדמערֿפעגּפָא ןַײז

 שזדָאל ןוֿפ ױרֿפ ַא ןעמוקעג זיא לָאמ ןייא

 זַא ,ןיבר ןרַאֿפ טגָאלקרַאֿפ ךיז טָאה ןוא

 -מוא ןַאמ ַא סריא טריטסערַא טָאה ןעמ

 ןרָאװעג רָאװעג זיא ןעמ רשאב .קידלוש

 זיא ,טלעגשלַאֿפ ןטעברַא סָאװ ,הרֿבח ַא ןוֿפ

 זיא רע זַא ,דשוח ךיוא ןַאמ ריא ןעמ

 םיא טָאה ןעמ ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד ןוֿפ



 טלעגדנָאֿפ

 -עג ל"קוצז יבר רעד ריא טָאה .טריטסערַא

 זַא ,ןגָאוצ םיא טעװ יז זַא; :טרעֿפטנע

 יז םערָאװ} טיײקשידַיי ןטיהּפָא טעװ יז

 זַא ךיוא ,ןױרֿפ עשישטַײד ַא ןעוועג זיא

 ןעמוק רע לָאז ַײרֿפ סױרַא טעװ ןַאמ רעד

 ,דָיי ַא יװ ןריֿפ ךיז טעװ רע זַא ,ןגָאזוצ ןוא

 טעװ רע זַא ,הכרב ַא ןבעג ריא רע טעװ

 ..טגָאזעגוצ סעלַא סָאד יז טָאה ."ַײרֿפ ןַײז

 ןרָאֿפעג רע זיא ,ַײרֿפ סױרַא זיא רע ןוא

 ױרֿפ ןַײז יו ױזַא ןיבר םוצ ןימיזדַאר ןייק

 ןרהא-השמ) ...ןיבר םעד טגָאזעגוצ טָאה

 ןעגילייה ןופ םיארונ תויׂשעמ ,ןאמגרעב

 ןימודאר ןופ 'ירא בקעי 'ר ...קידצ

 וצ םייסמ ידּכ (23 ,ד"ערת .,ֿבוקרטעיּפ

 -שלַאֿפ ןוֿפ ךיורבעג ןכעלכַארּפש ַא טימ ןַײז

 לארׂשי ליּכשמ רעד .ליּפשטרָאװ ַא יו טלעג

 טָאה ,םזירומדַא טימ ףמַאק ןיא ,דלעֿפנעסקַא

 דניצַא זיא סָאװ רעד :שירעדליב ןבירשעג

 סָאד ,ןכַאמ טלעג ילָאּפהיהאל ןייק ןעמוקעג

 טלעגשלַאֿפ טינ זיא טכַאמ רע סָאװ טלעג

 -נָא עשלַאֿפ טכַאמ שטנעמ רעד רָאנ ,הלילח

 סָאד ,טלעג ןבעג םיא לָאז ןעמ ,ןלעטש

 רעדָא סיבר עשידיסח עלַא ַײב ןעמ טֿפור

 ףיוא ןכַאמ-טלעג ןדִיי עטוג ןֿפור ייז סָאװ

 סָאד) םורַא טרָאֿפ רע סָאװ ,הנידמ רעד

 ...ךיא זומ ןונ ;(16--15 ,לכיטנירעטש

 -בירּפש םענייא טימ עטכישעג עזיד ןזָאלסיױא

 :טגָאזעג טָאה םכח רעסיורג ַא סָאװ ,טרָאװ

 ןכַאמ ןשטנעמ סָאװ ,רעדנּוװ ןייק זיא סע;

 עשלַאֿפ טכַאמ טלעג ןעו ,טלעג עשלַאֿפ

 -נילק רעד לעטַײרט 'ר ,ד"מא) "ןשטנעמ

 ,1872--ג"לרת ,ענליוו ,דיגנ רעקידלעטעטש
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 ףױא הרֿבח ַא ַײב דנַאֿפ ַא ,טלעגדנָאֿפ

 -רָאדניא ַא ןוֿפ טָאנ ַא לָאז : תואוולה ןכַאמ

 רעדורב רעד זיא ןרעװו טעטקעלָאק רעס

 ,ןגרָאב טלעג ןוֿפ ןזיוועגפָא טַאנָאמ 9 רַאֿפ

 טעטקעלָאק טרָאק ךרוד טָאנ ַא רעבָא לָאז

 -עגפָא רָאי 3 רַאֿפ רעדורב רעד זיא ןרעוו

 ןענעק וצ ןגרָאב טלעגדנָאֿפ םעד ןוֿפ ןזיוו

 םולוש יבהוא הרבח רעד ןָאשוטיטסנָאק)

 טלעגרָאֿפ == 199 ==

 -ּפא ןעט17 םעד טעדנירגעג ,עלאקאס ישנַא

 'טרַא ,39 ,1915} ,קרָאי-וינ ,1909 ליר

6 9 419 
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 -הרֿבח+- טימ ךהדונייה ,טלעג(ס)נײארַאֿפ

 -םנײארַאֿפ עצנַאג סָאד יז ןעמענ :טלעג

 ןעמעוו סָאד יז ןבעג ןוא וצ רימ ןוֿפ טלעג

 -וב ,תונורכז רפס ,רתנספ ֿבקעי) ןלָאװ יז

 סעסנעּפסקע ;(158 ,1889--ן"רת ,טשערַאק

 -סניײארַאֿפ ןוֿפ לָאז סדנָאב-יטערוש יד רַאֿפ

 יד ןופ ןאשוטיטסנאק) ןרעװ טלָאצַאב טלעג

 טנעלאווענעּב רענילהָאװ רעקרעזיליב עטו

 1921 ,19 רעבָאטקָא טריזינַאגרָא ,יטעייסָאס

 רעד| רע ;8 9 ,5 'טרַא ,21 ,ןקרָאייוינו

 -נײארַאֿפ ןייק ךיז ַײב לָאז ןרערושזערט

 זיא יטירויקעס ןַײז סלַא רעמ ןטלַאה טלעג

 -עג ,ץססא .ווענעב רענזיוו ןאיצוטיטסנאק)

 ,קרָאי וינ ,1904 ןעט-1 םעד ַײמ טעדנירג

 .4 ,11 'טרַא ,26 :ךױא ;5 ,10 'טרַא 4
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 רעד ןיא :ןרָאֿפ ףיוא תואצוה ,טלעגרָאֿפ

 רעדניק עטזָאלרָאװרַאֿפ רַאֿפ לושסטעברַא

 ןייג וצ ןסָאלשַאב רעדניק יד ןבָאה "למע;

 -גַײרַא טסנידרַאֿפ םעד ןוא טעברַא ףיוא

 ,ייז ןוֿפ יד ;דנָאֿפ ןץוש| םעד ןיא ןגָארט

 ,לוש רעד ןוֿפ טַײװ רעייז ןעניֹוװ סָאװ

 וצ ןייג וצ ךיז ןשיװצ טכַאמעגּפָא ןבָאה

 -רָאֿפ סָאד ןוא לוש רעד וצ ךלהמ םעד סוֿפ

 דנָאֿפ ןיא ןגָארטנַײרַא סובָאטױא ןוֿפ טלעג

 ,26 'װָאנ ,גָאפ רעד ,יקסניפ דוד) ןַײרַא

 -עגסיוא ריא טַײז לקינ ַא רַאֿפ ;(1{ ,5

 ןוא לע  ,ייובָאס ןטימ טָאטש יד ןרָאֿפ

 -סנַארט ַא טימ טלענרָאֿפ לקינ ַא :ַײװמַארט

 יד ןעוו ןוא ,עיניל רעדנַא ןַא וצ רעֿפ

 -ּפָארַא טלָאװעג ןבָאה סעמריֿפ-טרָאּפסנַארט

 -רָאֿפ םעד ןוֿפ רעֿפסנַארט םעד ןעּפולַאק

 .טָאטש ןיא ךשוח ןָאטעג ךיז טָאה ,טלענ

 .ושיא ןייּפמַאק ַא יװ טעמּכ ןרָאװעג זיא סע

 טעװ ןעמ זַא ,טביולגעג טלָאמעד טלָאװ רעוו

 ןעמ ןוא טלענרָאֿפ טנעס ןצֿפוֿפ ןלָאצ

 .ִצ .ב) ?גנורעכעה ַא ןגעוו ןדייר ךָאנ טעװ



 טלעגמױזרַאֿפ

 ץרַאמ ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט רעד ,גרעבדלָאג

 .ב/286 ,יװַאקרַאה .(4 ,1957 6

 -רַאֿפ טצונַאב רואינש ןמלז זַא ,ץעגרע ןעזעג

 .טלעגטנאה ,ףױרעדא םוקמב טלעג
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 :ךיוא תונקת ערעדנַא ןיא) טלעגמױזרַאֿפ

 ןקיטעּפשרַאֿפ רַאֿפ סנק ַא ,(תועמ-םיױזרַאֿפ

 רעד יבגל ןתוֿבייחתה יד ןריֿפסיוא םַײב ךיז

 ףיוא תונמאנה טאה יאבג רכילטיא :הרֿבח

 םלעג םהיױז רֿפ לואװ וזא .תובוחה

 תונקת) תוסנקו תוצמ שלא .דומילהמ

 -רעטסמַא ,םידסח תולמג השודק הרבחהמ

 תוסנקה לכו ;(הפ 'יס .א/י ,ב"קת ,םַאד

 אנעשוה םדוק ןרעוװו טלאצב ןיזומ ל"נה

 םהיא ןמ לאז טלאצב טינ רעװ 'נוא .הבר

 ןייז ןילאז םיאבגהו .ןטהיברֿפ תוצמ יד

 'נוא .ןביירש ףיא ךאד טלעג םיױז רֿפ

 הרבחד תונקת) ןילהאצב זומ רגבלעז רעד

 ,ו"לקת ,םַאדרעטסמַא ,םידסח תולימג השידק

 הרבחה ישנאמ דחא לכ ;(בל 'יס .ב/בי

 הששו גנילליש הנומש ךס הנש לכ םלשי

 טלעג םיוזרפ דנוא ןיטעלפ דבלמ ש"ב

 .ןמקל תוטרפנה תוסנק יראשו תבש דומילמ

 הלודגה נ"כהבמ ליימ אייוצ רבא רעד

 תבש דומיל סנקמ רוטפ טזיא טנהאוו

 םידסח תולימג אשידק ארבחמ תונקת)

 תנשעב ...ושדחתנש ןודנולב הלודגה כ"הבד

 .(ח הנקּת ,ק"פל עקת
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 סָאד טֿפערט לָאמ ליֿפ : טלעגױרָאלרַאֿפ
 םעד טגנערב טלעג ענענוװעג=- גנירג

 ןעמ זַא ...קילגמוא עטסערג סָאד ןשטנעמ

 ךיז ךָאד ןעמ ףרַאד ,ךַײר ױזַא ןיוש זיא

 ןעמ טָאה ,רענעש עלעסיב ַא סעּפע ןריֿפ

 טעװעלַאבעג ...ןבעל וצ לסיב ַא ןביוהעגנָא

 עלעסיב ַא יז רַאֿפ ןוא רעדירב עטוג טימ

 טָאה רע עכלעו רַאֿפ ,טרירישז ךעלסקעוו

 םיא טָאה סָאד .ןלָאצַאב טזומעג םעד ךָאנ

 טנזױט עכעלטע לַײװרעד ןעמונעגסױרַא

 סעּפע ןבױהנָא ןיוש ךָאד ןעמ זומ ,ונ ;לבור

 ענערָאלרַאֿפ יד ןענידרַאֿפ וצ ידּכ ,ןּוט וצ

 וצ ךַײר טסנתק יד ,ןןילַאג .ז| עזג) טלעג

 טלעגגָאלשרָאֿפ -- 200 ==

 ,(48--4/ ,1913--ד"ערת ,עשרַאװ ,ןערעוו
1 

 -דש+- טימ ךה ונייה ,טלעג"פגנולטימרַאֿפ

 -דש) דלעגזגנולטטימרעֿפ סַאד : טלעג-תונכ

 ןטֿכירטנע וצ טֿכינ ןײארעֿפ רעד טַאה (תונכ

 ק"קב הלכ תסנכהד הרבחד ןעטוטַאטש)

 ,קפל ג"נקת תנשב טעטֿכיררע ,עהורסלראק

0 { 68) 
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 יז ַײב טָאה טײקכַײר יד : טלעגןלַאֿפרַאֿפ

 רע .גָאט וצ גָאט ןוֿפ ןגַײטש ןבױהעגנָא

 ...לסקעװ ַא םענייא ַײב טֿפױקעגּפָא טָאה

 -רַאֿפ זיא סָאד ןטלַאהעג טָאה רענעי לַײװ

 טֿפױקעגּפָא טָאה רע יװ ןוא טלעג-ןלַאֿפ

 קישטשעמָאּפ רעד םורַא שדוח ַא ןיא זיא

 -עג ןטרעכַײרַאב| טכַארעב לסקעוװ םעד ןוֿפ

 -ּפָא םיא טָאה רע ןוא השורי ַא ןוֿפ ןרָאװ

 עסינמייהעג איד ,ןנַאמרעקעב .ש) טלָאצעג

 (54--53 ,1885 סעדַא ,סעדָא ןופ

 ןיא זַא ,ןבעגעגרעביא רימ טָאה ןהיק .א ירפ

 ןוממ:דובא ןוֿפ לַאֿפ ןיא ןעמ טגעלֿפ טנגעג רעײז

 יײװצ ףיורעד טבַײרש :ןלַאֿפרַאֿפ טָאטשנַא ,ןגָאז
 ,קיזה םעד ןכַאמ וצ רעקרַאטש ידּכ ןוא ןעײֿפ

 טבַײרש ,ןלַאֿפרַאֿפ טלחהב זיא טלעג סָאד זַא

 -עּפס םעד ןענָאמרעד ךיוא רימָאל .ןעײֿפ ַײרד
 -רַאֿפ ,ןלַאֿפרַאֿפ ףיוא "ּוהּולכאי; קורדסיוא ןשיֿפיצ

 װַאקרַאה ;א/103 ,שאוהי- קַאװיּפס .טלעג-רָאל
 ."והולכאי זיא טלעג סָאד) ב/49
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 51606ח- תואצוהדזַײּפש ,טלעג"גנוגעלֿפרַאֿפ

 ,(1918) ,גיצפייל ,לקזסס//סח 1 סז16ז0/

9. 
01 

 -נַײא+- וצ םינָאניס ַא ,טלעג|פ}גָאלשרָאֿפ

 ךס ַא רעיז ךיז טֿפערט סָאװ טלעגֿפױק

 -סדנַאל רענַאקירעמַא ןוֿפ תונקּת ןיא לָאמ

 טעטירָאיַאמ יד ןעװ :תורֿבח ןטֿפַאשנַאמ

 ןטכירַאב עטימָאק-סגנוכוזרעטנוא רעד ןוֿפ

 -ָאז רע לָאז ,קיטסניגמוא טַאדידנַאק ןייא

 -רָאֿפ סָאד ןוא ןדרעװ ןזיוועגקירוצ טרָאֿפ

 טלָאצַאבסיוא קירוצ םיא לָאז טלעגסגָאלש

 לכ עדניימעג רעד ןעשוטיטסנאק) ןדרעװ

 ,..קראיונ הפד .קלַאבוסמ ןילופ ישנא לארשי

 ,1896 ,קרָאי-וינ .קפל ם"רת תנש .,הדסיתנ



 טלעגרוֿפ

 -נַאק ;11 4 :ךיא ;12 9 ,2 'טרַא 7

 ןוֿפ רָאנ ןרעװ ןגָאלשעגרָאֿפ ןענעק ןטַאדיד

 רעגעלשרָאֿפ רעד ;ןײארַאֿפ ןוֿפ דילגטימ ַא

 -רָאֿפ 'ס 50 ןלָאצנַײא קיטַײצכַײלג זומ

 רעריזאמ רעד ןאיצוטיטסנאק) טלעגסגָאלש

 ,קראי וינ ןאפ ןייארעפ סגנוציטששרעטנוא

 -וינ) ,1890 יאמ ןעט10 ןעד טעדנירגעג

 ךיוא ;2 ,7 'טרַא ,17/16 ,ד"סרת ,ןקרָאי

 לו רעכלעוו ...רעדעי ;(20 ןוא 18 'זז

 זומ ,ןעמוקנַײרַא רעבמעמ סלַא הרֿבח ןיא

 ןגָאלשעגרָאֿפ...רעדורב-הרֿבח ןייא ןוֿפ רעַירֿפ

 -נַייא טלעגגָאלשרַָאֿפ טנעס 50 זומ רע ,ןרעוו

 םעד טיול טלעגטֿפןנןוקנַײא+- זומ ןוא ןלָאצ

 -נאק) ןלָאצנַײא גניטימ םעד ןוֿפ סולשַאב

 -יֵל ישנא םיחא תדוגא הרבחד ןאשוטיטס

 ,ג"נרת תנש הדסיתנ הרבחה ...'ץיואב

 ןיא ;(2 9 ,6 'טרַא ,8 ,1916 ,קרָאי-וינ)

 -רָאֿפ ןַײז לָאז טַאדידנַאק רענעזיװעגּפָא

 -נַאק ַא ןעוו ...ןגירק קירוצ טלענסנָאלש

 -עגייא ןַײז רעביא ןזיוועגּפָא טרעוװ טַאדיד

 טלעגסגָאלשרָאֿפ ןַײז רע לָאז ,הלוש רענ

 ןופ ןאשוטיטסנָאק) ןעמוקַאב טינ קירוצ

 -וינ ,ןאשייאיסאססא טנעלאווענעב רעזַאקווַאק

 ,7 יטרַא ,16 ,1924 'צעד טעדנירגעג ,קראי
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 -רָאֿפ רעדָא -- טרַאפסנַארט ,טלעגרוֿפ

 טלעגרופ ן!ןתונילא תועובש ריֿפ :תואצוה

 -זערד סקנפ) ןטסאקמוא ערעדנא טמאז

 ןוס ,א/52 ,17 עיצקעלָאק-ןיװעל ,ץינ

 -ייב תועובש איד ןאֿפ דלעגרהופ ;(ד"רת

 :ךיוא ,וטרת ןויס ,א/127 ,טרָאד) עמ

 השיאל דלענרהופ ;(ז"טרת ןויס ,2

 ןרעד} ;(א/7 :ךיוא ,ד"כרת ,א/154) תינלוח

 -עשזורּפ ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ-עירעמרַאדנַאשז

 ןיא טמַא ןוֿפ קינלַאשטַאנ םעד ,זַײרק רענ

 ףיױא טלעגרוֿפ ,רָאי ַא לבור 1611 טלעג

 ןזַײרּפ עקיטליג יד טול ןַאּפשעג-דרעֿפ ייווצ

 -עשזורּפ ,ענעושזורּפ טָאטש רעד ןוֿפ סקנפ)

 ןוא ךיז טנֿפע ריט יד ;(138 ,ץ"רת ,ענ

 ןַײז ןעמענּפָא ןַײרַא טייג הלגעה-לעב רעד

 ענעשעק ןוֿפ סױרַא טמענ רשֶא ,טלעגרוֿפ

 טלעג-שיּפָארטנַאליֿפ -- 201 ==

 בַײװ רעד רעביא ריא טיג ,עלעטַײב יד

 ,ןָאזנעבעל .א) ןדליג ריֿפ ןלָאצַאב טסייה ןוא

 ,1892--ד"נרת ,ענליוו ,דָאב ןיא דָאוװַאז ןּוֿפ

 -ַאב רעטרוּכישרַאֿפ ַאזַא טָאה לָאמ ןייא 6

 טימ רעטָאֿפ ןַײמ ןבירטעגמורַא קישטנָאר

 סע זַא ןוא ,דנַאנַאכָאנ ןהעש ןַאּפשעג ןַײז

 :רָאג ךיז רע טלדיז ,ןלָאצ וצ ןעמוקעג זיא

 -רַאֿפ ןעמעװ ןוֿפ !עדוי רעקיצומש וד;

 םיא רעטָאֿפ ןַײמ זיא 7? טלָאצעג וטסגנַאל

 ןַײז ןיא םעלֿפ ןשינַאמרוֿפ ַא טימ ןרָאֿפרַאֿפ

 ךַײלג ךיז טָאה רע ;ןַײרַא ףוצרּפ ןקסנָארַאב

 רעטָאֿפ ןַײמ טגנַאלרעד ןוא טרעטכינעגסיוא

 ,ב) טלעגרוֿפ רַאֿפ לרעגייז םענרעבליז ןַײז

 ,119511 ,קרָאי-וינ ,סנייא ךוב ,עטיל ,ןיקוויר

 ַא טגנערב ןײטשנרעב .װ יכדרמ .3

 ןוֿפ ךוב-לָאקָאטָארּפ ןוֿפ ץיטָאנ עקידנריר

 ,19238 םיארונ-םימי ןוֿפ הליהק רעמייהסניז

 -ןיב ןעגנורעלקרעד ,סיוא טזַײװ ,ענַײז טימ

 -סיוא עסַאק -שינעבערגַאב רעד ןוֿפ : תורושה

 םיֿבוט-םוי רַאֿפ ןלערק ףסוי טלָאצעג

 רעסיוא .קרַאמ 25 (ןוח ןעוועג תועמשמ)

 ןוא ןרערעש ףסוי טלעגרוֿפ טלָאצַאב םעד

 זיא סע .,סיוא טוַײװ) טַײל ןינמ ערעדנַא

 ןוא טרָא ןֿפױא ןינמ ןייק ןעוועג טשינ ןיוש

 (דמערֿפ רעד ןוֿפ ןדִיי טכַארבעג טָאה ןעמ

 -ַאל ןיא) קרַאמ קיצֿפוֿפ ןעמַאזוצ ,קרַאמ 5

 ,1955 ,סערַײא-סָאנעוב ,תופוקת ןופ ןטניריב

 -- טלעגרהיֿפ ,ב/27 ,1869 ,ץישֿפיל 5

 ,א/50 ,ןיזיירד ;הלגע-רכׂש ,טלעגרהיֿפ ,א7

 .טכַארֿפ יד ,טלעגרוֿפ ,א/71 :;טלעגרהיֿפ

 עבַאגסױא רעד ןיא זַא ,ןקרעמַאב וצ יאדּכ
 ױזַא .הלגע-רכׂש רָאנ ץישֿפיל טָאה (ב/214) 6

 טשרע ןלעװ םירוקמ רעמ .(א/504) יװַאקרַאה ךיוא
 -בעה יד חיכש ןעװעג זיא ּוװ ןוא ןעװ ןדײשַאב
 ,דלעֿפנעסקַא .ערעדנַא יד רעדָא םרָאֿפ עשיער

 ץלַא לָאז ךיא זַא; :הלגעירכׂש טצונ ,לשמל

 -רכׂש ןבעג םיא ףרַאד רע ליֿפיװ ,ןבַײרשסױרַא
 סָאװ ,ןלָאצ םיא טעװ רע דלַאב יװ ...הלגע

 "םינמוומ יד ןהו הלגעירכׂש ןה ןעמוק טעװ סע

 םירוקמ ערעטלע ןיא .(83--82 ,לכיטנירעטש סָאד)

 תנידמ סקנפ) "ןירוֿפ רכׂש; יא רימ ןעניֿפעג

 תועמ, יא ,(ו"טת רָאי ,ט"יקת ןמיס ,122 ,אטיל

 (א"נת רָאי ,דל ןמיס ,109 ,הבגׂשנ הירק) "ןירוֿפ
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 סָאװ ענעגייא סָאד ,טלעגישיּפָארטנַאליֿפ



 טלעגשיײלֿפ

 -נעל עלַא ןוֿפ עטכישעג יד :טלעג-הקדצ+-

 עדמערֿפ יד ןוֿפ זַא ,זדנוא טזַײװרעד רעד

 ינַאגרָא-רעקרעװטנַאה יד רַאֿפ זיא תוֿבוט

 .סױרַא טשינ סטוג ןייק לָאמנייק סעיצַאז

 -ַאגרָא-רעקרעװטנַאה ַא ךיז טנייועג םיוק

 עשיּפָארטנַאליֿפ טימ ךיז ןרעק וצ עיצַאזינ

 ַא ןוֿפ םינּפ ַא יז טמוקַאב ױזַא ,ןטלעג

 ןריֿפ קידנעטש זומ ןעמ סָאװ ,דניק ךַאװש

 ,((רחוס א) ץיוורּוה .ד .ח) לטנעה ַא רַאֿפ

 -רעטעּפ ,רעקרעװדנַאה רַאפ ףליה-טסבלעז

 ;01 .ב"ערת רוב
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 רשּכ ףױא רעַײטש-הטיחש ,טלעגשײלֿפ

 רעוועשרַאװ ןוֿפ טַײצ רעד ןיא שייֿפ

 טל טייצ עטסכעה זיא סע :םוטנטשר'ֿפ

 רדלעגשיילֿפ יד ראוטקעֿפערּפ רעד רעדרא

 סנרפה עבאג ףיא טױל ןעריטראפער וצ

 ןהאיצוקסקע ןייק ןעגעװ ןוא לאירבג ה"מ

 ןאש זיא ןיה טימ ןעססאל ןעגלאפרעפ וצ

 ןעמאזיצ רעד ןגעו להאמ איירד ןיזעוויג

 ןריטרפער וצ טלעג שיײלֿפ רעד טפנוק

 אז לאז ןדרעװ טיגנערדעב רנייק טימאד

 -טימ רעמרא דנוא שטנעמ רעכייר להאוו

 -עלב ,ךַאבעזייא .א) לאז ןדרעװו טיגנערדעב

 ,136 ,וו ,1928 ,עשרַאװ ,עטכישעג רַאפ רעט

 ק"ק הפ ,ט"סקת תנש לולא ד"י טריטַאד

 .(ליקַאנ
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 רעַײטש רעשירָאטַאגילבָא ןַא ,טלעגגינעֿפ

 יד ןיא .ןתוכרטצה עשלהק רַאֿפ רחסמ ןֿפ

 זיא (1641) א"ת רָאי ןוֿפ תונקּת רעסמרָאװ

 "טלעגגינעֿפּפ, ןגעוו טינשּפָא רעצנַאג ַא ָאד

 רָאנ ךיא לעװ ָאד .(א"מ--ו"ל םינמיס)

 -ץֿפּפ תמחמ :ןֿפַארגַארַאּפ לָאצ ַא ןעגנערב

 טֿפוקג ןייא םוקמ ןיא איה זאוו טלעג גינ

 ןמ ףרד ,ללכב דעו 'והז הרשע דע טרעוװ

 הלעמו 'והז הרׂשעמ ןכא .ןבעג ןוֿפ רד ׂשקינ

 דזיוחיו דיחי לּכ ונייהד ,םדקמכ ונממ ןּתי

 תורוחס רֿפ רע זאוו ןביירש וצ ףיוא ֿביוחמ

 רע לאז הנשה יצח ףוסבו ,טֿפױק םעּפ לכב

 ןא ןּתמו אׂשמ ותוא זאוו ןדרעװ ּתנובשחב

 ןייז טײרֿפג רע לאז וּכרע יצח דע .טֿפערט

 טלעגגינעֿפ -- 202 --

 ימ ,לשמ ךרד .ןבעג ןוֿפ רד ׂשקינ 'נוא

 טֿפערטב ונּתמו ואׂשמו ט"ר ףלא וּכרעש

 רתומהמ לבא ,רוטּפ היהי ,ט"ר תואמ שמח

 ,ואולימב ןבעג טלענ גינעפפ זד רע לאז

 זיא טײרֿפג ט"ר ק"ת קר רע זד ןֿפואב

 ןדחןץא לכל ןכו .רתוי אלו הנשב 'א םעפ

 הנשל 'א םעפ קר וּכרע יצח הּכוני ןדח|'או

 ףוסב עבשיל ֿבױחמ דיחי לכו .רתוי אלו

 'נוא ןזעווג טאה םילעמ ׂשקינ רע זא ,הנשה

 תמחמ :;(ו"ל 'יס) ןבירשג ףיוא הרושּכ זלא

 לאז וז הנשב זע זד ונמכסה 'יירכנ תועמ

 לוז שקינ ןמ זא ,אנד תמדקמכ ןביילב רֿפ

 וניײהד ,הנש רחֹא ןכא .ןבעג ןוֿפ רד

 ןאיסמוק לש ןּתמו אׂשמ ךרעה תושדחתהב

 ...ולשמ ומכ טלעג גינעֿפּפ ןתיל ֿביוחמ

 תודוא ןוקית תושעל םהיניעב רשיי םא

 .(א"מ 'יס) תונקּת ילעב פ"ע ושעיו תועמ

 ---1655) ז"טּת ןיא תונקּת יד ןרידיווער םַײב

 ןמ :ױזַא ו"ל 'יס רעד ךיז טנעייל (6

 לכמ טלעג גינעֿפּפ ןבעג וצ ֿבױחמ זיא

 'יטישפ יד טֿפױק ןייא ןמ זאוו הרוחס רילט

 ןיא זאו פ"כעו ,וכרעמ ללכ יוּכינ ילב

 'והז הרשעמ תוחפ טרעוו טֿפיױקג ןייא םוקמ

 ןוֿפרד ׂשקינ ןמ ףרד ללכב 'והז הרשע ןכו

 ,10 'מונ ,(1903) וש ,סמרָאװ תונקּת) ןבעג

 ֿבױחמ הנש עיבר לכ ;(179 ,12 'מונ 9

 זד םלעג גינעֿפּפ ןריֿפ וצ בא 'א לכ

 לכו .רילט הרשע סנקב זיא ןבילבג ולצא

 ֿבױחמ ןּתמו אׂשמ לעב אוהש ימ 'יא

 ףכית העובש םוקמב ןףֹּכ תעיקּת| כ"ת ןתיל

 וילע עיגמש המ תתל ןוקיתה רמג רחא

 הנשה תולכ רחאו :הנומאב טלענ גינעֿפפ

 העברא ןמענ זיורא 'ישנאה לכמ ןמ טרעוװ

 גהנש ןאט העובש ןוומ 'נוא לרוגה פ"ע

 םישמח סנק ןתי עבשיל ברסמהו הנומאב

 לע ללכ ועיבשי אל ןייה תמחמו -- רילט

 ימו הנומאב לבקי קר טלעג גינעֿפפה

 לכ לע סנק ןתי ותנומאב רקישש אצמיש

 / ;179 ,12 'מונ ,וצ ,טרָאד) רילט 'א ןיה

 םידחש רנייק לאז ;(33 ,3 'מונ ,(1904)

 ךיז ןמ זד םילרעל ןבעג רדוא ןטיב זיוא

 זד אל םא ,סנק שנועב טמעצ וצ םינוק



 טלעגטכַארֿפ

 םיא רע זד תונחה לעבל טרדאֿפ לרע ןייא

 ,ןםץולש יכרד ינפמ רּתומ ,לאז ןעקנעש זיפע

 תורסרסל ןבעג לאז טינ ןמ זד ש"כמו

 ,טגנערב טימ טלעג גינעֿפּפ זלא תורתומ

 רע זד ,ןדרעװו טכיורבג המרע םוש אלו

 ידכ רחא םוקממ רוסרסל ןייז הנהמ טלעוו

 וררבי םג ;(24 ,טרָאד) סנקב ותוא ברקל

 החגשה איד םינוממ השלש רדא שדח לכב

 יכרצל ךרטציש המ ןאיוב וצ יבה ןלוז

 ןמ ןיטלה וצ ןייר בוחר איד םג .,רובצ

 וביבסו תסנכה רצח טרפבו ןיכפושו תופשא

 'ינוממ ולאו .ןסנק וצ יבה טכמ ןלוז 'נוא

 תואצוהל רילט םירשע יבה הנש לכב ןלאז

 תוגוז תועממ רילט הרשע ונייהד ל"נה

 'מונ ,טרָאד) טלעג גינעֿפפ ןמ רילט הרשעו
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 ַא ּוצ טמוק ,ןײטשנעװעל טקרעמַאב ,ָאד 1

 דימת לאז דיחי לכ ונייהד, : הֿפסוה עקידרעטעּפש

 טלעג גינעֿפפ לכ ודעב תדחוימ יפלקל ןייז חילשמ

 ןעװ הנש עיבר לכו דחאל דחא ביײחתמש המ

 אצמנש המ םהל ןתי 'יטישפ תועמ זיא הבוג להק
 ."ל"נכ ולש יפלקב
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 ,רוקָאנױו ;א/790 ,ןיזיירד : טלעגטכַארֿפ

3 
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 טכַאמ :ץַאזמוא ןיא טשינ טלעג ,טלעגַײרֿפ

 -ָאצ ַא ןסעיצַארעּפָאָאק-ףיוקנַײא יד) ייז ךיז

 -עגוצ רַאֿפ ןקוליס ןֿפרַאד ייז סָאװ ,גנול

 רעד ןיא טלעג ייז ןעמענ ,הרוחס עטלעטש

 לָאמַא ייז ןבָאה :עסַאק-רָאּפש ןוא -ייל
 עסַאק ןיא קירוצ סע ייז ןגָארט ,טלעגַײרֿפ

 ץיוורּוה .ד .ח) גנונעכער רעייז ףיוא ןַײרַא

 -רעוודנַאה רַאפ ףליה-טסבלעז ,(רחוס  ַא)

 טשינ יד ;(34 ,ב"ערת ,גרוברעטעּפ ,רעק

 טשינ טַײװ זיא עגַאל עשיטילָאּפ ערעכיז

 יד .עירטסודניא ןוא לדנַאה רַאֿפ הֿבוט ןייק

 טלעגַײרֿפ ןייק טשינ טָאה גנורעקלעֿפַאב

 ןייק טשינ ןביג קנעב יד .הרוחס ןֿפױק וצ

 ןעגרָאמ-גָאט רעד ,רעקנילֿפ דוד) ןטידערק

 ימונ ,יקצולס .(5 ,1956 ,13 'צעד ,לַאנרוושז

 ןטלעג עַײרֿפ 583 ,09 'פש ,(14) 1

1471 

 טלעג-ןגרָאמירֿפ -- 203:--

 םענוֿפ גנוצעזרעביא ןַא ,טלעגגָאטַײרֿפ

 סָאד ןֿפורעג ױזַא ,"עווָאקטנָאיּפ, ןשיליופ
 ַא ןבעג טגעלֿפ ןעמ סָאװ ,טלעגנכָאו-

 רעזדנוא ןיא ןעמ טָאה םִייוג טימ :שזּורטס
 ןַא ןעועג .ןָאט וצ טַאהעג קיניו בוטש

 גָאטַײרֿפ .שזורטס רעד ,ױג רעקיצנייא
 ?צװָאקטנַאיּפ, ַא ךָאנ ןעמוק רע טגעלֿפ

 ןייטש ןבילבעג זיא רע .טלעגיגָאטַײרֿפ

 לטיה סָאד ןעמונעגּפָארַא טָאה ,ריט רעד ַײב

 רעסקעז ַא ןבעגעג םיא טָאה עמַאמ יד ןוא

 ןיד תיב ס'נטַאט ןַײמ ,סיװעשַאב קחצי)

 ,(202 ,1956--ז"ישת ,קרָאיײינ ,בּוטש

 עניימ ןוֿפ טשינ סָאד קנעדעג ךעלנעזרעּפ ךיא
 יװ טל רעדָא ,עשרַאװ ןוא שזדָאל טעטשמיה
 ןרהא רעדורב ןַײמ טרעלקרעד רימ טָאה סע

 שזורטס רעד ןעמוק קיטַײרֿפ טגעלֿפ ,דניקביר
 טלעג סָאד ןעמענ יוג'תבש רעדנַא ןַא רעדָא

 -םוי ןוא -תבש יד ןשעלסיוא רַאֿפ "עװָאקטנָאיּפ,
 ןֿפױא רעַײֿפ תבש ןכַאמ רַאֿפ ןוא גנוטכַײלַאב-ֿבוט
 ,סנויױא יד ןצײהנַײא רַאֿפ ךיוא רעטניװ ןוא ךיק
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 ןוֿפ הלּכ רעד הנתמ ַא ,טלעגױגרָאמירֿפ

 רעד ךָאנ סנגרָאמ וצ ףױא רעגױוש רעד

 "ד ןא .ךיז ןשיההרעזװ םצפ פא הפוח

 ךיז טָאװמ עצי א ןהאװעג ךוא הלּכ

 הלּכ יד ןוא ֿבוט-לזמ ןבעגעגּפָא ַײנסֿפױא

 עלעיצעפס טימ ןרָאװעג ןעקנָאשַאב זיא

 .(ןקנורט .י-.י ןוֿפ טרעהעג) תונּתמ

 ןעק ,טלצרָאװ טלעגגרַאמירֿפ ןוֿפ הנּתמ יד
 בַײלברעביא ןַא רשֿפא זיא'ס ;רעֿפיט ךס ַא ןַײז

 םעט רעד עשטָאכ ,גהנמ ןשידִיי ןטלַא רָאג ַא ןוֿפ
 -עג תורוד ןוֿפ ךשמ ןיא ךיז טָאה טַײטַאב ןוא
 ןיליגרש ןיעכ, :טגנערב םושרג וניבר רעד .ןטיב

 ןתחה חלוש ןישודק לש תרחמל םינתח תושעל

 ם"בשר רעד ןוא "וימח תיבל ןורוד ולש תונולבס

 תרחמל ןישודק רחאל םינתח גהנמ, ןגעװ טדער

 ינימו ןיטישכת ותשא דובכל ויֿמחח תיבל חלוש

 "המע םש לכוא םימעפו ןמש ידכו ןיי ידכו תוריפ
 .(א"ע ,ו"מק ,ארתב אבב)

 -עגנָא ןעװעג זיא ןענַאמרעג עטלַא יד ַײב
 ןגרָאמ ףיוא לבַײװ ןגנוי םעד ןעקנעש וצ ןעמונ
 ,רַאֿפרעד "עבַאגנעגרָאמ, ַא טכַאנהּפוח רעד ךָאנ
 ,ןהֹּכ זעוב : ןעז .הלותב סיוא ןרָאװעג זיא יז סָאװ

 יןסשז} ום ןטשֹואה 206 ןגסחובמ ן.גא ', 246/60465+ 076

 טרָאװ סָאד .ן6טע, 8:ט461165, 1923, ק. 39, ם. 1

 ,ןשטַײט עקיניײא טָאה שטַײד ןיא "עבַאגנעגרָאמ,

 טרעװ הנּתפמ יד זַא ,זיא יײז ןוֿפ רענייא
 טבױרַאב ןרָאװעג זיא הלּכ יד לַײװ ,ןבעגעג
 -יררֿפ יד רַאֿפ םירוקמ עשידִיי יד .םילותב יד ןוֿפ

 ןיא עװַאקישט רָאג .ערעטלע ןענַײז תונּתמ-ןגרָאמ



 טלעגשירֿפ

 -נעגרָאמ,; רעשטַײד רעד זַא ,טקַאֿפ רעד רעבָא

 יד ןיא ץעיצידארט א יװ ןבילבעג זיא "עבַאג

 טרָאװ םעד רַאֿפ שמוח ןוֿפ ןעגנוצעזרעביא עשידִיי
 -רעביא ןַא ןָא ,רָאי טרעדנוה ריֿפ טעמּכ "רהומ,

 ןיא רימ ןעניֿפעג בָאגןגרָאֿפ -- רהומ .סַײר
 -נציװ ,ץילב ,השמ ראב ,(ך"ש) שמוח רענָאמערק
 זיב שזַא -- החנמ ישיגמ ,חיׂש דמלמ ,ןזױה

 עשידיי יד :ןיא "ךַארּפש-שמוח יד, עטעקנַא רעד
 א -- (43 'פש ,1 'מונ ,1927 ,װעיק) ךַארּפש

 רעד ןיא ןַײרַא ךיוא זיא "בָאגנגרָאמ, יװ זַײװַאב
 -עג ךָאד .םידמלמ ערעזדנוא ןוֿפ עיצידַארט-שטַײט
 ,ןשטַײט ערעדנא ךיוא טרָאד ןוא ָאד רימ ןעניֿפ
 טימ "רהומ, טרָא ןייא ןיא טשטַײטרַאֿפ ץילב
 הילדג .(הכ ,חי ,'א לאומש) "ץטאש שטיורב;,

 ,םדרטשמא) הרותה ראב ןַײז ןיא טָאה סיקַײט
 :רָאלק לָאֿמ ןטשרע םעד ַײב טכַאמעג (ח"יקת

 ןײא ןמ טניײמ שאד באג ןגראמ ןיא רהמ;,
 םוגרת, סנָאסלעדנעמ .(בי ,דל ,תישארב) "אינודנ

 -ראמ, ץוח טָאה (ג"מקת ,ןילרעב) "רואבו יזנכשא

 וצ רבליז ליֿפ אז רע ללאז אז, : ךיוא "יבאג ןיג
 ,תומש) "טזיא ןרֿפגנוי רד דלעגיהע שד שלא ,ןגיוו
 ןדנ :םוטעמוא ןשָאוהי ַײב .(זט ,בכ

 ןסײװ ...רעדירב יד, :טשטַײטרַאֿפ ץרּפ רָאנ
 ןבעגרַאֿפ םוצ זיא ןוא ףַײר זיא יז יצ ,טשינ
 -ַאב ןעמ רעכלעװ רַאֿפ ,בַײװ א רַאֿפ הלותב סלַא

 ,תוליגמ ףניֿפ ?(טלעג ףיױקסױא) "רהומ, טמוק

 :ךיוא ;5 ,ה"פרת ענליװ ,אידג דח ןוא תומדקא

 -ףיוקסיוא רעדירב יד רַאֿפפ 106 ןוא 81 ,67 7
 -הלּכ - - ןעמוקַאב טסייה "ןּתמ, ןגעקַאד .("טלעג

 בָאגהלּכ :ךיוא טָאה ץרפ .(5 ,טרַאז) תונּתמ
 .(67) לָאצּפָא-הלּכ ,(106 ןוא 37)
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 ענייֿפ יד זַא ,טייטש טרָאד : טלעגשירֿפ

 סָאװ טָאטש רעד ןיא ןָאט ךיז ןגעמ תוירב

 -ירּפ ןוֿפ ןעמענסיורַא דימּת ןגעמ ,ןליוו ייז

 -רעטעּפש ןיא} טלעג ןעװטסעשטשבָא זַאק

 -וצ ןוא ןטלעג עשלהק+- סעבַאגסיױא עקיד

 -יו ,טלענשירפ רָאג טָאטש ןיא ןעמענֿפױנ

 רכומ ילעדנעמ) טסולג ץרַאה רעיײז ליֿפ

 --79 ,ב"לרת ,ענליוו ,עסקַאט איד ,םירפס

 טַײצ רעצרוק ַא ןיא ןרָאװעג ןיב ךיא 0

 ךיא ןעד ...עילימַאֿפ רעד ַײב שימייה ױזַא

 ,טלעגשירֿפ טכַארבעג קידנעטש ייז בָאה

 ףיוא טַאהעג טינ ךַאֿפנײא ןבָאה ייז לַײװ

 ,(ר"מש) שטיװעקַײש .מ-נ) האצוה רעד

 ;(32 ,| ,ו"מרת ,ענליוו ,השּורי עכַײר איד

 ,טלעג ןָא ןבילבעג זיא רע יו םעד ךָאנ

 זיא םיא סָאװ ,געט עכעלטע יד רע טָאה

 טלעגשירֿפ ףיוא ןטרַאװ וצ ןעמוקעגסיוא

 רעבָא ,טרעגנוהעגוצ לסיבַא ,םייה רעד ןוֿפ

 טָאה ,םירֿבח ענַײז ןבעגעגרעביא קידנענעז

 טלעגדמערֿפ -- 204 -=

 םהרֿבא) ביל רַאֿפ ןעמונעגנָא עגַאל ןַײז רע

 ,1933 ,קרָאי-וינ ,ןטפירש עטלמאזעג ,ןעזייר

 בָאה ךיא סָאװ ,טלעג סָאד ;(202 ,7 'ב

 טצעי .ןעמוװשעצ ןיוש זיא ,ןעמונעגטימ

 -שירֿפ ןקיש רימ ןיקסניוועל ךיא בַײרש

 ותיער לא תורגא ,קילַאיב .נ .ח) טלץעג

 .(177 ,ז"טשת ,םילשורי ,הינאמ
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 -נַא וצ טרעהעג סָאװ טלעג ,טלעגדמערֿפ

 ןַײז סח קרַאטש ןעמ זומ רעבירעד ,ערעד

 סע יװ :סנגייא יו ןטיהּפָא וא םעד ףױא

 ביבח ךרבח ןוממ יהי :קרּפ ןיא טייטש

 רֿבח ןַײד ןוֿפ טלעג סָאד לָאז :ךלשּכ ךילע

 ,תובא) סנגייא ןַײד יו רעַײט ױזַא ןַײז

 ןיא עקַאט ןענרעל רימ יװ ןוא .(זי ,'ב

 ֿבוח ַא טלָאצַאב רענייא זַא ,ריזחמה :הנשמ

 טָאה הטימש יװ םעד ךָאנ) הטימש םוא

 ,(ןלָאצַאב טינ ףרַאד רע ןוא ןעוועג טמשמ

 ןדירֿפוצ םימכח יד ןוֿפ גנוניימ יד זיא

 ;ךַאז עטוג ַא טימרעד טוט רע .םיא טימ

 טזַײװ רע זַא ,טגָאז "?המלש תכאלמ, רעד

 האנה טינ לי רע לַײװ ,תודיסח תדימ ַא

 ןוֿפ שידִיי ,תוינשמ) טלעגדמערֿפ ןוֿפ ןבָאה

 ,תיעיבש ,םיערז רדס ,אקשורטעיּפ החמׂש

 :ןבָאה ןליוו ךעלטרעוו עשידַיי .('ט ,'י קרפ

 סדמערֿפ , ,"ןגָאמ ןיא רעווש טגיל סדמערֿפ,

 טשטַײטעגסױא -- "סיוא ןעמ טקנערק

 -דמערֿפ ןעמ טניימ סדמערֿפ , :טרָא ןֿפױא

 "טינ הכרב ןייק זיא םעד ןיא סָאװ ,טלעג

 :גָאז רעד ךיוא רַאֿפרעד .(217 ,ןייטשנרעב)

 ןַײז ריקֿפמ טינ ןעמ רָאט טלענדמערֿפ ןייק

 ,עשרַאװ ,רערהעל-נָאגרַאשז ,קינבורט .ז".י)

 ןיוש ךיז טניֿפעג ןיז םעד ןיא .(33 ,6

 וצ הֿבוט הצע ןַא הנקּת רעטלַא ןַא ןיא

 ןבאה איז וד לואו טעז ןמרדיא :םירחוס

 ןלאז איז ידכ ןזעוויג ןיולל תלד חתופ

 לאז ןכב ןתמ אשמל ןמוקיב טלעג ןנעק

 ןייז ובל ןתונ ןתמ אשמ לעב רכלטיא ןייא

 טינ ןוא טלדנה טלעג דמערפ טימ רע זד

 קיזמ םלוע םעד 'נוא ןלדנה פאק ןעד רביא

 .ל) ה"ועב יוצמו חיכש אוה רשאכ ןייז

 ת6 1:000658ע0006 46/ (60085- ,ןיוועל



 טלעגדמערֿפ

 טרוֿפקנַארֿפ ;ןכס|זצפס/נסזמ 1110 סח050164

 ןוֿפ הנקת ,46 'מונ ,89 ,1926 ,ןַײמד

 ךיז איד דנעה יניד :;(164/ םורַא

 שאו דלעג דמערֿפ רֿפ טיהיג ןבאה

 'נוא רטֿכעװ זיב איד ןאט ןנעק ריד ןרעוו

 -ַאװ :ןיא "ץרא ךרד תוכלה;) םיעשר יד

 רנייא ןעו ;215 ,59 'מונ ןעז} ,לַײזנעג

 תוברתל טיג שיוא רעד ו"ח ןוז ןייא טה

 רֿפיױאז 'נוא ריסערֿפ ןייא רעד ...הער

 רקנעצ ןייא רגעי ןירוה ןייא רדוא זיִא

 וצ טלענ דמערֿפ טסולג רעד ןייא רדוא

 טאג ןיגעק קיטש יזיב טשנוז 'נוא ןיבאה

 ריטאֿפ רעד טויא טײל יד ןיגעק 'נוא

 דניק ןייז ףיוא ןיבאה וצ גנוטכא בייוחמ

 ,רונדייאק שריה יבצ) ןיֿפארטש וצ םיא 'נוא

 ,ה"סת ,ןַײמד טרובקנרו ,רשיה בק רפס

 רכלעוו ןשיו זומ ןמ ;(דמ קרפ ,א/טפ

 -דמערֿפ ןייק טרעיגב טינ אד רעד שנעמ

 אשמ ןייז ןוֿפ האנה טה רע קר טלעג

 ןיא זיא רעד טה הנומאב רע שאוו ןתמו

 'נוא ;(בנ קרפ ,ב/בק ,טרָאד) רשיו קידצ

 לאז טלעג טייל ירדנא-- רע שאד טינ

 רדוא ןביור רדוא ןילעטש רדוא ןטשולג

 ..ןוט טֿכערנוא ו"ח ןיגעו טלעג םוא ףראד

 ןבאה ביל טינ טלעג דמערֿפ לאז ינוא

 ה"בקה םִיא שאוו 'נוא זיא ןייז שאוו רדנוז

 תחרוא ,ןדנול ןמלז המלש) טאה טרעשב

 ,ה"צת ,םדרטשמא ,(תודימ רֿפס) םיקידצ

 ןגױא ערעזדנוא ןיא טסיב וד ;(ב--א/טי

 ךיז ןעוט סָאװ / ,ךַײלג םיֿבנג יד טימ

 -רכׂשׂשיו) ךַײר ןכַאמ טלעגדמערֿפ טַימ

 ,ווָאקלידוס} ,םירומה תואלּת ,ןרעיוטיל בוד

 :ןבָאה טנַײֿפ ןעמ זומ סָאד ;(א/6 ,{? ד"צקת

 ןרעגַאב וצ טלעגדמערֿפ ,ןגָאז וצ רקש

 ,עשרַאװ ,םיקידצ תוחרוא רפס) הלילח

 עניימ טומנַא ןיוש ךיא ןעװ ;(ב/י ,ד"רת

 ןרעֿפטנע אד .ןדייר רימ רַאֿפ ןלָאז ייז טנעה

 טסָאה וד יו וטסקנעדעג :טנעה ענַײמ רימ

 טלעג דמערֿפ ןעגנַאגַאב זדנוא טימ ךיד

 לטייא ןוא ןעמונעג זדנוא טימ וטסאה

 ךיד טסָאה ןוא טֿפערמוא ןוא טלעג-לזג+-

 וטסליוו טנַײה ןוא טֿכַאמעג ֿבושח זדנוא טימ

 טלעגדמערֿפ -- 205 --

 רימ ,ןדייר ריד רַאֿפ ןלָאז רימ זַא ,ןבָאה

 ,לארשי ץרא הנחת) ןָאט וצ ךיז רַאֿפ ןבָאה

 ֿברה ןוֿפ בַײװ יד ,הרוֿבד תרמ טכַאמעג

 ןיא איׂשנ ןייא ןזעוועג זיא סָאװ ,ילּתֿפנ 'ר

 -לוה םעד ;(26 ,1849 ,ענליוו ,לארׂשי ץרא

 ַא ױזַא טָאה סָאװ ,רעגנערבסיוא םעד ;ַײט

 רעזדנא ,טלעגדמערֿפ ןגעמרַאֿפ סיורג

 ר"ד ןופ םיבתּכ עלַא) טכַארבעגסױא טלעג

 ;(492 ,וװ ,1925 .ענליװ ,רעגניטע המלש

 טסכעה ןלַאטיפַאק עדמערֿפ טימ ףרַאד ןעמ

 -יא טימ סלַא רעמ ליֿפ ,ןַײז קיטכיזרָאֿפ

 סָאד טכערמוא רעמ ָאזלַא זיא סע :ענעג

 רעד ןעד ,ןלָאצַאב טינ סָאד סלַא ןעַײל

 רָאנ ןטֿפעשעג ןבַײרט :טגָאז טרָאװכירפש

 -ַאװ ךיז סע טסײה טלעג עדמערֿפ טימ

 סױרַא טנַײש סָאװ ,ןוז רעד ןָא ןעמער

 .ש) טלעק ןיא ןוא טסָארֿפ ןיא רעסַאװ ןוֿפ

 ,?עיּפָאטוא סליּכׂשמ ַאי ןסד"מא) ,רעגינ

 -לעז יד :ךיוא ןעז ;155 ,26 ,רעטעלבדָאוויי

 ,סטכינעגױט ַא עז ךיא :;(הרעה ,טַײז עב

 טלעגנדמערפ ַא ,ןַאטַאלרַאש ַא ,קינוב-לּכ ַא

 ,לעפיווצ ןהכה יבצ רזעילא) רעסערֿפ

 רעטטיב רעדָא (ןטק םלוע) לעטלעוו ןיילק

 עֿפָארטס ,40 ,ד"נרת ,ןָאדנָאל ,רעטסניפ ןוא

 -רעד ןַאמרעגנוי רעקירעַירֿפ רעד (0

 ןסריֿבג םעד| ענַײז ךוב םעד טימ טזַײװ

 ןוא טלדניװשעג טָאה רע יװ ,תואמר עלַא

 סלהק ,םִיוּג ןוא ןדִַיי טעװעבַארעגּפָא טָאה

 םימותי ,סעמוס-הרֿבח ןוא -תומלוע ,לַאטיּפַאק

 ףיוא רעטלעג-תישילש+ טימ תונמלא ןוא

 -עג םיא טָאה ןעמ לַײװ ,טנעצָארּפ עניילק

 טימ ןוא ,חוטב ןסיורג םעד רַאֿפ ןטלַאה

 רַאֿפ טלעטשעג ךיז רע טָאה טלעגדמערֿפ

 ילואיקחצה ןיצק-ילע) הקדצ-לעב ןסיורג ַא

 ,סעדַא ,לעגנוי עשיליופ סאד ,ןיקצעניל .י-.יִנ

 -עג עקירבַאֿפ יד טרעוו ָאד ;(160 ,ח"כרת

 / ,טריקַארבעג ןצנַאג ןיא טרעוװ / ,טרידיווער

 טלעג עדמערפ טימ ןעמ טקעמש ָאד ןוא

 ,קרָאי-ינ ,רעזנוצ םוקילא ןופ רעדעיל)

 -עג ןטַײצ רַאֿפ ;(3 עֿפָארטס ,218 ,11928)

 טניוומערוטש ןייק / ,טנוזעג ןעייטש ןטֿפעש

 -ַאק ענעגייא טימ / ןריר טינ ייז טגעלֿפ



 טלעגדמעדרֿפ

 תורוד ןוא / טנורג ןוֿפ ייז טיובעג ןלַאטיּפ

 סע טרעװ טנַײה /;ןריטסיסקע ייז ןגעלֿפ

 יד /,טלעג עדמערֿפ ףיוא / טלעטשעג

 ןטנעצָארּפ ףיױא קעװַא טייג טסנידרַאֿפ

 ַא טלַאה ,ןבעל'כ ;(9 'רטס ,204 .,טרָאד)

 טינ / ,טלעטשעגנָא ןּפױרג טימ / למערק

 עדמערֿפ ןייק סע טינ ןוא / למעמ ןייק רָאפ

 טָאה ןעמ ;(4 'רטס ,229 ,טרָאד) טלעג

 -טע ןםיא ַײב} טפַאכעג ןוא טרסמעג םיא

 ןזעוועג זיא סָאד ןוא ,הרוחס סעקירב עכעל

 ,תונמלא .,םימותי ןוֿפ ,טלעגדמערֿפ זיולב

 ךיוא ,טַײלעגנוי ןוֿפ סנדנ ,םיתרשמ ,ןטסניד

 רעניוו ןוֿפ טידערק ןוא טלעג סמעדייא ןַײז

 ,ץיואנאמיינ ןהכה ץריה) ןטנַאקירבַאֿפ

 ,עשרַאװ ,גתטיצ עשידי רעױשראוו

 טױל ;(3/205 ,1867/ יני ןטטס64

 טינ טזָאל טנוזעג :טרָאװכירּפש ןטלַא םעד

 טָאה סיוועג .ןעור טינ טזָאל טלעג ןוא ןגיל

 ןוא טקנעד רע ...ןֿפָאלש טנעקעג טינ רע

 טלעג (עזיד טימ רע לָאז סָאװ ,טרעלק

 ןיא טּפַאלק ןסיװעג רעכעלרע רעד .ןָאט

 ךָאד טָאה טלעג סעדמערפ ןייק .םיא

 ןטלַאהַאב ּוצ טביולרע טינ הרוּת רעזדנוא

 יד ןַײז םייקמ זומ ןעמ רָאנ .ךיז רַאֿפ

 'ח'ז'מ 'ה'י'ב'א) הדיֿבא תֿבשה ןוֿפ הוצמ

 סָאד רעדָא האיצמ עגולק איד ,ןרענַײװו

 ;(|19} ,ולרת ,ענליוו ,רָאּפ עטמיטשעב

 ןָאט וצ סָאװ ןעװעג ֿבשימ ךימ בָאה ךיא

 טימ ךעלטיוק יד ןעמענוצ ךיא לָאז יצ

 טינ רָאג ייז ךיא לָאז יצ .,תונוידּפ יד

 טוג ַא וליֿפַא זיא ןעמענ טלעג ,ןרעֿפטנע

 עטסיזמוא+- רימ גיוט סָאװ רָאנ ,טֿפעשעג

 -ץרָאהרַאֿפ טשינ ייז בָאה ךיא סָאװ ,טלעג

 סָאװ .ןלזג ַא ןַײז ךָאד לעװ ךיא ,טעװ

 ןוא טלעג עדמערֿפ ןעמענ לעװ ךיא טסייה

 ןעקנירט ןוא םילכאמ עטוג ןסערֿפ לעװ

 רעגרע ןַײז ךָאד לעװ ךיא ,תואקשמ עטוג

 ,שטיוװָאנַאזַאח אדוהי) ֿבנג ןטסערג םעד ןוֿפ

 לעטשנעדירֿפ םולש 'ר רעדָא ףרַאש נוא ץרוק

 ;(441--40 ,1888 ,וװענישיק ,םכח טלעװ רעד

 !קירעגנה זיא רע ,רימ רע טגָאז...

 -- ךיא עז ...ןעגנַאלרעד סעּפע ךיא סייה

 טלעגדמערֿפ -- 206 --

 -ץניװָארּפ ַא -- ךיא טכַארט !טסערֿפ רע

 רע רָאנ !רע טגנילש ,טלעגדמערֿפ ,לדִיי

 ,ץרּפ .ל .י) !רַאֿפרעד ןלָאצַאב ןיוש טעװ

 -עילעֿפ ,שוו ,1903 ,גרוברעטעּפ ,ןעטפירש

 -עג ןוא טרעלקעג טָאה ןֿבואר ;(47 ,ןענָאט

 רעַײנ ַא ףיוא ןלַאֿפעג זיא רע זיב טרעלק

 ןוא ןגיא טימ ןַײרַא זיא ןוא ,האצמה

 ;("ןַאמטַאר יַאמש, ,34 ,טרָאד) טלעגדמערֿפ

 ...? ןעלדנַאה וצ הלוח ַא ּוטסיב רעיא טימ ןוא

 עדמערפ טימ רחוס ַא ןַײז ליו רע

 םיא ךיז טליװ רָאג סקַאלֿפ ...טלעג

 -וינ ,ןטפירש עטלמאזעג ,ןעזייר םהרֿבא)

 ;(8/ :ךיוא ;91 ,2 דנַאב ,1933 ,קרָאי

 ןֿפרַאד ןגרָאמ טנַײה זַא ...ךָאד טסייוו וד

 -דמערֿפ ךיוא טציא ןסע רימ ,ןצעזנָא רימ

 ַא טלעגדמערֿפ טימ ןענעמרָאק ןוא .טלעג

 -וועל .ח .ג) ֿבױחמ טינ ךיא ןיב סָאד ,רּונש

 ;(11 ,ענליוו ,םנהיג ןופ רעױהט םַײב ,רענ

 ןצרַאה ןֿפױא טוג טינ רימ טרעװ סע

 טלעג עדמערפ ןגיילוצ ןגעוו קידנטכַארט

 רהָאי גיצכעז ,שטיװָאצַאק רסיא לארשי)

 רימ טגָאלש ;(262 ,1924 ,קרָאיײוינ ,ןעּבעל

 -עג םעד ןעמענרעביא לָאז ךיא זַא ,רָאֿפ

 -יזיר וצ ארומ רעבָא ךיא בָאה ...טֿפעש

 םיא ךיא קנַאד ,טלעג עדמערֿפ טימ ןריק

 ךיז גַאזטנע ןוא ץרַאה טוג ןַײז רַאֿפ ּפָא

 ?סָאװא ;(282 :ךיוא ;276 ,טרָאד) ןוֿפרעד

 ןבָאה 7? טלעג סָאד ןבעגעגקעװַא םיא וטסָאה

 ףיוא ןֿפרָאװעגֿפױרַא ךַײלג עכעלטע ךיז

 -עג ךָאד טָאה ריא, .סהנמלא רעד עקמייח

 "?ןעד םיא טרַא טלעגנדמערֿפ , *. .. ןסייה

 ,קַאילּפערק בקעי) טציהעג ךיז עלעשיֿפ טָאה

 ןיב ךיא ;(74 ,(1935) ,קרָאי-וינ ,גרַאווגנוי

 טגיל סע ...קירבַאֿפ רעד טימ ךעלקילגמוא

 לעװ ךיא ןוא ןירעד טלעגדמערֿפ ךס ַא

 -סיױא ןענעק טשינ ןבעל עצנַאג סָאד ךימ

 ,עשרַאװ ,תונורכז רעטעלּב ,קּויסיפ .מ) ןלָאצ

 ,ןעמַאלֿפ ענעשָאלעגנַײא ,5 'ב ,ןרָאי ַא ןָא)

 ערעדנַא יד ןוֿפ רעכַײר זיא ץירפ ןַײז (1

 עירג ןיא ךיז ןדיילק עכלעוו ,םיצירפ

 עשרַאװ ןיא ןרָאי עצנַאג ןציז ןוא ןקַארֿפ

 -לעג עדמערֿפ ףיוא דנַאלסױא ןיא רעדָא



 טלעגדמערֿפ

 'ב ,טפירש עטלמאזעג ,שַא םולש) רעט

 ,(154 ,{1924} ,עשרַאװ ,דיי-םיליהּת רעד 7

 וליֿפַא טלייצרעד רָאלקלָאֿפ רעשידיסח רעד

 "תמ ַא טימ הרוּת-ןיד ַא; ןגעװ הׂשעמ ַא

 טזמעג וחרֹּכ לעב טָאה רחוס ַא סָאװ וצ

 ,טלעגדמערֿפ ךס ַא בילוצ ןַײז םיּכסמ

 -יוא :ןָאק ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ

 טעקכָאיטעג רחוס םעד טָאה םעד רעס

 ךעלברעק טנזיוט עכעלטע ענַײז ןצרַאה ןיא

 רעצנַאג רעד ַײב טגרָאבעגנָא ,טלעגדמערֿפ

 ןֿפרעד טעװ רע יצ ,טסייו רעװ .טָאטש

 רעטציא רעבָא .שֿפנ-תמגע ןייק ןבָאה טשינ

 ױזַא זיא רעצ רעד ןוא תבש ךָאד זיא

 ןגעו ןדייר סע ןעמ ןעק ױזַא יװ ,סיורג

 יו ...טלעג יװ םינינע עקידעכָאװ עכלעזַא

 יז זַא ,ןרָאװעג רעבָא רע זיא טרעטיצרעד

 ןוֿפ ןסייו ןרעדניק עריא טימ הנמלַא ידו

 יז טָאה רעטָאֿפ רעד .ןגָאז וצ טשינרָאג

 טשינ טרָאװ ןייא ןײק טלעג ןייק ןגעוו

 רַאֿפ ןרָאװעג רעטצניֿפ םיא זיא סע ...טגָאזעג

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה רחוס רעד .ןגיוא יד

 -קילגמוא זיא רע .ּפָאק ןוֿפ רָאה יד ןסַײר

 -ֹותי עמערָא ןוֿפ םינדנ ,טלעגדמערֿפ ,ךעל

 סע .ןּוטניהַא רעטציא ךיז רע טעװ יװ ,תֹומ

 םיא רַאֿפ ָאטשינ ןַאלּפ רערעדנַא ןייק זיא

 ,ןהאזנסינ .ש) ךַײט ןיא ךיז ןֿפרַאװ וצ רָאנ

 ןעוו ;(59 ,ח"צרת ,עשרַאװ ,תודיסח רעזנַאצ

 ןבָאה רימ זַא ,טסּוװרעד ךיז טָאה עמַאמ יד

 טשינ רעמ יז טָאה ,בוטש ןיא טלעגדמערפ

 ןענוֿפעג טָאה יז .ןילַא בוטש יד טזָאלעג

 ,דָאלֿפוש םעד ןסָאלשרַאֿפ ןוא עלעסילש ַא

 ,םיֿבנג טימ לוֿפ ןעוועג זיא ענלַאמכָארק

 םעד ןֿפרַאװרָאֿפ ןעמונעג טָאה עמַאמ יד

 םעד ןעמונעגנָא טָאה רע סָאװרַאֿפ ,ןטַאט

 ןעו ,םולשו סח ןעמ טוט סָאװ .ןודקּפ

 ךעלדיימ רַאֿפ ןדנ ַא זיא'ס ? סעּפע טעשעג'ס

 ןיד -תיב ס'נטַאט ןַײמ ,סיוװעשַאב קחצי)

 ,4127(2 ,1956--ז"ישת ,קרָאיױרינ .בּוטש

 :חרֿבו רעטנוא) א/74 ,שאוהייקַאוװיפס

 טימ ןֿפױלטנַא ;ןֿפױלטנַא ,חרֿביו ַא ןכַאמ;

 רעטנוא) ב/218 ןוא ('טלעג עדמערֿפ

 -מערֿפ טימ ןֿפױלטנַא ,הטלפ ןכַאמ, : הטילפ

 טלעגדמערֿפ -- 207 --

 טלעגדמערֿפ ,ב/290 ,ןיזיירד ;("טלעג עד

 .טינ םּויִק ןייק טָאה

 ;'ט 'ד תלהק שרדמ םעד ָאד טריטיצ קיד 1

 ול שיש ימ בוט ,תחנ ףכ אלמ בוט רחא רבד;ג
 יממ םהב סנרפתמו ןתנו אשונו םיבוהז הרשע
 ידבאמו ודיספמו םירחא לש ןוממ לטונ אוהש
 ןינירחאד אלא הידיד דבומ הייתסימ אֹל רמא אלתמ
 יד היתוער חור תוערו .הידיד אלדו הידיד דבומ
 רעד, זַא ,טגָאז רֶע ןוא "אטויטמגרפ ירקתימ יוהי
 ןוֿפרעד --- םימכח ערעזדנוא טול --- זיא ןיימ
 טֿפעשעג םעניילק ןייא ןבַײרט וצ רעסעב ליֿפ : ױזַא
 ןייא סלַא ,ענעגיא רָאנ רָאג ױזַא ןדליג ןעצ טימ
 עמ סָאװ ,טלעג עדמערֿפ טימ טֿפעשעג ןסיורג

 טנורג ןיא ןוא ,ןרעדנַא םעד טדַאש ןוא ךיז טדַאש
 ךיז טליװ סע ,הװאג עטסוּפ רָאנ וצרעד טריֿפ
 ןסיורג ַא רַאֿפ טלעװ רעד ןיא ןטליג ןוא ןענַײש
 ערעזדנוא ױזַא ןעוט עדנַאש רעזדנוא וצ ןוא .רחוס
 ,סוא ךיג ןעײג ןוא סיורג ןעלדנַאה ,רעדירב
 טצעז רעדעי ,ךיור ןיא ןעײגעצ ןוא ךיוה ןעילֿפ
 ,"ןָאק ןיא טלעטשעג טָאה רע סלַא רעמ ךָאנ ןָא
 -ריאמ-ףסוי טימ ןכַײלגרַאֿפ וצ עװַאקישט זיא'ס
 סָאװ רעד רעסעב זיא סע, :ןשטַײטרַאֿפ סנצבעי
 יװ ,ענעגיא ןַײז זיא סע ןוא הקדצ לסיבַא טיג
 הקדצ ליֿפ טיג ןוא טביור ןוא טלזג סָאװ רעד
 סָאװ רעד רעסעב זיא סע ...טלעג עדמערֿפ ןוֿפ

 ןוא יז טימ טלדנַאה רע ןוא ןדליג ןעצ רָאנ טָאה
 סָאװ רעד יװ ,טסנידרַאֿפ םעד ןוֿפ ךיז טוַײּפש רע
 ;ןדָאש טָאה ןוא טלדנַאה ןוא טלעג עדמערֿפ טגרָאב
 טלעג ענַײז טָאה רע גונעג טינ :טגָאז לשמ רעד
 "ןרָאלרַאֿפ ךיוא טלעג עדמערֿפ רע טָאה ,ןרָאלרַאֿפ

 הנוהכ תונתמ שוריפ םִע תוליגמ שמח הבר שרדמ)

 מ"ירהומ י"ע קתעוה שטייד ירבע הקתעה םעו
 -עג עלַא טעמּכ .(119 ,א"נרת ,עשרַאװ ,ץ"בעי
 יװ טלעגדמערפ ןד ןענַײז ָאד ןטסקעט עטכַארב
 םעד סיױרַא טליֿפ ןעמ .ףירגַאב ןשיטע ןײר ַא
 ךָאנ ,ןשָארג סמענעי וצ טַײקמַאזכַאװ ןוא רעטיצ
 וצ ןעמ טמוק ,סדמערֿפ ּפָא טיה ןעמ זַא; רעמ
 ַא טרעכיזרַאֿפ --- (217 ,ןייטשנרעב) "סנגייא
 ,לטרעוו

 יָאקע ןַא ףױא רךיוא ץזַײװּוצנָא קירעביא טינ 2
 -ילעב עשידִיי טימ טָאה ןעמ .טקעּפסַא ןשימָאנ
 יד טימ :עימָאנָאקע תוכלה טלענקעג תוכָאלמ

 רעבָא ןעק ןײלַא םירֿבח ענעגייא עריא ןוֿפ ןטלעג
 -נעטש ךיז ןרעק טינ עיצַאזינַאגרָא עשהרֿבח ןייק
 ןטלעג עדמערֿפ טימ ןצונַאב ךיז זומ יז ןוא קיד
 ןיק טינ רעבָא ןענַײז ןטלעג עדמערֿפ עקיזָאד יד
 טכַאמ ןעמ סָאװ ,תֹואװלה עכעלנייוװעג רָאנ ,תוֿבדנ
 ,רעגייטש ןשירחוס ןכעלנייװעג ַא ףיוא ןטַײל ַײב
 סָאװ ,ןשטנעמ יד ןוֿפ ןטלעג עטגײלעגנַײא רעדָא

 עטרָאּפשעגּפָא ערעיײז ןוֿפ ןצונ א ןבָאה ןליװ
 טײטשרַאֿפיס .ןלַאטיּפאק ערעסערג רֶעדָא ערענעלק
 ןטלעג ןַײרַא ןגָארט ןשטנעמ עקיטַײז ןעװ זַא ,ךיז
 ,רעצעמע ןַײז ףרַאד ,עיצַאזינַאגרָא רעשהרֿבח ַא ןיא
 עלַא ןטלעג עקיזָאד יד רַאֿפ ֿברֹע זיא סָאװ

 -צנַאג יד עקַאט ןריטנַארַאג סעיצַאזינַאגרָא עשהרֿבח
 -ַײּפ ערעײז טימ ןטלעג עדמערֿפ יד ןוֿפ טַײק
 ןוא (טלעג עשרֿבח ענעמונעגֿפױנוצ) ןקלַאטיּפַאק

 -רַאֿפ יז סָאװ ,ןלַאטיּפַאק ענעגייא ערעדנַא טימ



 טלעגנָאצ

 ןוא רעטַײװ ךָאנ ןעײג ןװיטַארעּפָאָאק יד .ןגָאמ

 ןגעמרַאֿפ ןגיא רעײז טימ רָאנ טינ ןריװַאק

 רעדילגטימ ערעיײז ןוֿפ ןגעמרַאֿפ ןטימ ךיוא רעבָא

 רַאֿפ ףליה-טסבלעז ,(רחוס ַא) ץיוװרּוה .ד .ח)

 א ;(13 12 ,ב"ערת ,גרוברעטעּפ ,רעקרעװדנַאה

 האולה ַא ןבעג ןעמ זומ ,יײז ןענעכער ,הכָאלמ-לעב

 רע יװ ,עמוס אזַא ףיױוא ןוא טַײצ רעדעי וצ

 יד ןעק ליצ ,ףירעד קידנקוק טשינ ,טגנַאלרַאֿפ
 עריא ןוֿפ דנאטשוצ םעד טול ןָאט סנױזַא עסַאק

 ַא ןבעג זומ ןעמ זַא ,ןבױלג יײז .ןלַאטיּפַאק

 ,טעברַא ןַײז וצ זיולב טינ טידערק רעקרעװטנַאה
 םיא ןעװ ,ןַאד ךיוא רָאנ ,טַאטשרַאװ ןַײז ףיוא

 ףרַאדַאב רע רעדָא ,האצוה רעד ףיוא טושּפ טלעֿפ

 -קעװַא ,לשמל יװ ,ךַאז רעקיטַײז א ףוא טלעג

 ֹצ
 טשטַײטרַאֿפ ,א/196 .,ןיזירד :טלעגנָאצ

 -- תס3סצסיעשמפ 3ע00165קורדסיױא םעד

 -מַאנ :ךיוא ל"גֿפ .טלעגנָאצ םֵא רעד ןבעג

 11 .טלעג

 םעד ןיא ,ןשות ןשי גהנמ, ,טלעגּפַאצ

 ךיז ןעדָאכַאנ ןסע ואװ = } סָאװ לטעטש

 ןיא פַאצ ַא להק טֿפױק ,ןגיצ עוועלַאי לֿפ

 םעד רַאֿפ ןוא ללכה תֿבוטל ןַײרַא עדערעשט

 טלעג -להק+ וצ ךָאנרעד ןעמ טנָאמ ּפַאצ

 איד ,שטַאגולד ינָאמ) 1 "םיתב-ילעב יד ןוֿפ

 -הארמ) (33 ,א"מרת ,עשרַאװ ,הרֹוסמ טלעוו

 שינערעהוצנָא ןַא ;(טלעגשעוו ַײב ןעז םוקמ

 םעד ןיא קֿפס ןָא רימ ןבָאה גהנמ םעד ףיוא

 ןיא פַאצ ַא יװ ךיז טערָאפ רע; :לטרעוו

 ,218 ,ןיטשנרעב .א) "לטעטש ןיילק ַא

 .(2 פַאצ

 "ּפַאצ רעשלהקא ןוֿפ ןשטַײטסױא ערעדנַא ןגעװ 1

 ,עשרַאװ ,ןעדוי זנוא ייב ןיא טעזלע הדוהי ןעז

 ןיא היהש-הׂשעמ ַא ךיא ;169 ,ב/199 ,ג"פרת
 קסַאל ןהכ םייח-ףסוי ןוֿפ ,ןלוּפ ,זנָאיצַאר לטעטש

 ,ֿביֿבאלת ,םעיעדי ,"להקה שית; תודלות הלאוג

 .159- 154 ,בב ךרכ ,ד"ישת
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 טלעג ,(הקדצ :ללּכ ךרדב) טלעג"הקדצ

 םוראד :טַײלעמערָא ןֿפלעה ףױא טייג סָאװ

 ןןגײל = } ןגיל איד טייל יֿכילטע ןנייז

 וצ טלעג הקדצ 'נוא טלעג רשעמ+-

 ןייא ןייז הנתמ ראֿפ איז ןלאז אד רדננא

 ךא לאז טלעג הקדצ גיבלעז זאד זאד יאנּת

 זע יז זד טלעג רשעמ+- איו ןבאה ןיד ןעד

 טלעג-הקדצ -- 208 =-

 ַא ןכַאמ הנותח ,עקירעמַא ןײק רוחב א ןקיש
 טלעג:הריד+- ןלָאצ ,המהב ַא ןֿפױק ,רעטכָאט

 "לעב יד זַא ןוא .ןתוכרטצה ערעדנַא המודּכו
 עקיטַײז ענױזַא ףיוא תֹואולה ןעמענ סָאוו ,תוכָאלמ

 ןזומ ןוא ןלָאצ טינ ךָאנרעד ןענעק ,ןשינעֿפרעדַאב
 ךיוא ײז סע טרַא ,ןבַײרשרעביא תֹוֿבֹוח ערעייז
 רעדעי זַא ,ַײברעד ןסעגרַאֿפ יז .קרַאטש רעייז טינ
 -טסבלעז ףיוא רָאנ טינ טיובעג זיא עיצַארעּפָאָאק
 ,גנוטרָאװטנַארַאֿפטסבלעז ףיוא ךיוא רעבָא ,ףליה

 עריא רַאֿפ ֿברע ןעמַאזוצ עלַא ןענַײז םירֿבח יד זַא
 ןטלעג עדמערֿפ יד ײז ןֿפרַאד אליממ ןוא ,תֹוֿבֹוח

 סָאװ ףיוא ןטידערק ןיײק ןליט טינ ןוא ןטיה

 ;30 29 ,טרָאד) טגנַאלרַאֿפ הכָאלמ:לעב רעד רָאנ

 11 .(18 :ךיוא

 ןיד ןעד ךא זע זד ןייז רדנמ ןגעוו זעד ןוֿפ

 ךא שרע זד טלעג רשעמ+- זד זא ןבאה לאז

 םוקילא ןב קחצי) לו רע םעוו ןבעג ראט

 ;(ב/מ ,פ"ש ,גָארּפ ,בוט בל רפס ,אנזופ קקמ

 הקדצ ןנאמ טזאל הקדצ יאבג רעד ןעװ

 ףֿכת ןלאצ וצ ביוחמ רֿכילטיא זיא טלעג

 רע זיא ןעד טאה גיטינ ןמ ואו טרפב

 ומלשל רחאת לב ואל ןייא רבוע גאט ילא

 -קנַארֿפ ,שפנה תחמש רפס ,ןַאהכריק .ה)

 ראוו אבקוע רמ ;(ד /זפ ,ז"סת ,ןַײמד טרוֿפ

 איד ןוֿפ ליגנא יד ןא / .דלעה רירקאוו ןייא

 ימרא יד / .דלעג הקדצ ןייז רע טגיל ריט

 / .ןימונג זיורד סע ןיבאה / ןימוקג ןייז טייל

 םעד טמעש רפ ןדרעװ טינ לאז טימרד

 ןייק טתא דלעג) ...טֿפיזגנא ןייז ןמ ןימרא

 -דלָאג המלש ;{10} ,ג"צת ,ןגרובמַאה} ,דלעג

 -נא ;(קורדרעביא רעשיֿפַארגָאטיל סטדימש

 הבוג ןייק טרעוו איוד .להאמ ןייא רעה ליש

 .ןגראז דוֿבכב לואוו ןרעוװ איז .ןמוק ךהוב

 רעד .ןגירק ןיא טלעג הקדצ זע איז שד

 שאוו ןלהאצב טינ ןעק רעד .טאה טינ

 טאה אד רעד 'נוא .ןייז שייבמ שד טֿפלעה

 ןיֿכאמ ןמ טריו .להאצב טינ ליװ 'נוא

 ןשיוװצ ןיטלאהג ששרהוקסיד) .לשמל תונקת

 ךאנ טרטיא ןופ ףיש ןיא םידוהי

 ,1 'מונ ,ןח"נקת .,םַאדרעטסמַא| ,םדרטשמא

 -קירדסיוא ןסייה םימכח ערעזדנוא ;(ב/ה

 טעטלַאװרַאֿפ ףרַאד טלעג-הקדצ זַא ,ךעל

 סָאװ ץוח ןוא ייווצ ןוֿפ סנטסקינייו ןרעוו



 טלעג-הקדצ

 : 6 ָּש א וו א א 6! 2

 1 2 - יא: :ט או 13 2: ואבעעב עגל ןדנראפ שי עי
 ו

 סע סיוכרוד טרעדָאֿפ ץעזעג-סעדנַאל סָאד

 -יג איד ,םיוברעדעצ .ַא) ַײרד ןַײז ןלָאז

 --ל"רת ,עשרַאװ ,בושטידרעב ןופ עסינמייה

 רעד : רעקעוו ;(47 ןוא 29 :ךיוא ;25 ,0

 בָאה טכַאנ עצנַאג ַא .קיטרַאֿפ זיא ןובשח

 יד טױל !טכַאמעגוצ טשינ גיוא ןייק ךיא

 טלַאֿפ ןגָאז וליֿפַא ייז טול ,סענעדעיווס

 טלעג-הקדצ

 ,(טינשצלָאה) טלעג-הקדצ ,טטַאס לרעב

 -רַאֿפ ןוֿפ טלעג-הקדצ ןַײרַא קסּפולג ןיא

 רעטנזיוט ךס ַא רָאג סעּפע תורֿבח ענעדייש

 ...םימותיו תונמלַא הרֿבח ןוֿפ !רָאי ַא

 תומלוע+- טנַײה ? תורֿבח ךָאנ זיא ּוװ טנַײה

 רעװ ?טלעג ליֿפ ױזַא ןענַײז ּוװ ...!טלעג

 יז סָאװ וצ ןוא ןיהַא ןעמוק ייז ּוװ טסייוו

 !ןובשח ןעוו ,ןובשח ּוװ ?טכױרברַאֿפ ןרעוו



 טלעג-הקדצ

 -ליוו ,עסקַאט איד ,םירפס רכומ ילעדנעמ)

 טלעג - הקדצ וימי - לֹּכ ;02 ,ב"לרת ,ענ

 ַײב טסייה ֿבנג ןוא /יסָאי בר טמענרַאֿפ

 ,םירֿפס-רכומ עלעדנעמ) יסָאמ יאבג רעד םיא

 לדוי ,שוװ 'ב ,1928 ,עשרַאװ ,קרעװ עלַא

 סָאװ / ,טלעוו עצנַאג יד טגערֿפ ;(29 ,ח

 װעיק ןוֿפ זיא סע / םלעג-הקדצ ארַאֿפ

 .ב .א) זיוה סנדִיי סכעלטיא ןוֿפ / סױרַא

 -רַאװ ,ָאווְיי ,ןטֿפירש עשירָאטסיה ,רעבָאלטָאג

 רעד ךיא ןיב ,ױזַא ביוא ;(617 ,ו ,1929 ,עש

 וצרעד עקיּפָאק ַא לעװ ךיא סָאװ ,רעטשרע

 ,ךַאז רעדעי ַײב ןייז זומ ןובשח ַא ;ןבעג טינ

 ֿביוחמ ןיב ךיא ןעוו .הקדצ ייב טּפױהרעביא

 וצ טלעג ןגייא+- ןַײמ ַײב ,ןיילַא רימ

 לָאמ טנזיוט סָאד ךיא ןיב ,ןובשח א ןריֿפ

 ךיא ּוװ ,טלעג-הקדצ ַײב ןּוט וצ ֿבױחמ

 יולה קחצי) סדמערֿפ רָאנ סנַײמ טינ ביג

 ןכדש רעמוטש רעד ,(ל"הי) יקסניוועל

 סיוא ןֿפרַאד רימ ;(103 ,ו"נרת ,עשראוו

 ןוט וצ ןײגסױרַא טשינ ךורע-ןחלוש ןעד

 ןבירשעגרָאֿפ יו רָאנ טלעג-הקדצ טימ

 ןרעדנע ןענעק םירדנמ יד רעסיוא ,טייטש

 הֿפיסא ערעדנַא ןַא ןוט וצרעד ןעמ זומ --

 תונקת עטלַא יד יז ןעוו ,ןעגנערבוצנעמַאזוצ

 סרטנוק ,רעגניזעלש .י-.ע) ןליו ןרעדנע

 ,ס"רת ,םילשורי ,תולצנתה םע טפשמ ורמש

 ןוֿפ ןובשח ַא טכַאמ ןעמ ,לשמל ;(א/מ ףד

 ,סנילעב ריאמ ,רתסב ןּּתמ ,טלענ-הקדצ

 יד !ףדוע ןַײז ףרַאד סע ,הרֿבח ַא יװַא

 ןעמ ןעק םיאבג יד ,סָאלש ַא טָאה עקשוּפ

 ,עניילק ןענַײז תואצוה ,טַײל ענַײֿפ רַאֿפ

 -- ןַײרַא טמוק קזוח .רתוהו יד -- תוסנכה

 טרעװ סע !טלעג לטרעֿפ ַײרד ןיוש טלעפ

 ,ץרפ .ל .י) ןדנּוװשרַאֿפ טנעה יד רעטנוא

 ןוא ;(22 ,וש ,1903 ,גרוברעטעפ ,ןעטפירש

 ןֿפױק ךיז ןעק ןעמ יצ ,טסייוו רעװ ,טַאלג

 ןוֿפ וליֿפַא ןעו ןוא ,טלעג רַאֿפ אבה-םלוע

 ,קרעװ עלַא ,ץרּפ .ל .י) ?טלעג-הקדצ

 רעד ;(81 ,שוװ דנַאב ,1925 ,ענליוו

 -נַײא ךעלדנעטשרַאֿפ טסבלעז טָאה ןַאמערָא

 זַא ,קידנענכער ,יאנּת םעד ףיוא טמיטשעג

 וצ יאדוַא ןרעו ןבירשעג טעװ ווירב רעד

 טלעג-הקדצ -- 210 ==

 טנכער יבר רעד ןכלעװ דיסח ןסיורג ַא

 הֿבדנ עסיורג ַא ױזַא ןבעג טעװ רע סָאד

 ןעמַאװצ טמענ רע סָאװ ,טלעג-הקדצ ןוֿפ

 עדונה תואלפנ) הלּכ תסנכה הוצמ רעד ףיוא

 עבלעז סָאד ;(35 ,צ"רת ,עשרַאו ,הדוהיב

 ,ןדַיי רעעּפָארײא יד טימ ןעוועג ךיוא זיא

 םיזנּכשא יד ןעוװ .םיזנּכשא ךיז ןֿפור סָאװ

 טָאה ,םילשורי ןיא הלהק ַא ןרָאװעג ןענַײז

 טימ טַײהנדירֿפוצמוא רעייז ןזיװעגסױרַא ךיז

 -נַאֿפעגנָא ןבָאה ייז ןוא הקולח רענליוו רעד

 ...גנוטלַאװרַאֿפ ענעגייא ןַא ןרעדָאפ וצ ןעג

 טָאה ןעמ ןוא ןבעגעגכָאנ ייז טָאה ןעמ סָאװ

 טקעריד טלעג-הקדצ ןקיש וצ ןעגנַאֿפעגנָא

 יד ןבָאה םילשורי ןיא .םילשורי ךָאנ

 -עד ןוֿפ עטימָאק ַא ןבילקעגסיוא םיזנכשַא

 טימ "םיאבג; ןעמָאנ םעד רעטנוא ןטַאגעל

 שאר, ןעמָאנ ןרעטנוא טנעדיזערּפ ןייא

 ןבעגעגרעביא ןעמ טָאה יז ןוא ?םיאבגה

 -הקדצ יד ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ עצנַאג יד

 איד ,רזעילא ןב) טנעה ערעיײז ןיא טלעג

 ןופ בורג ץלַאמש יד רעדָא עקשופ הקדצ

 גנוקעדטנע עסיורג ַא .סעקשוּפ ן"במר יד

 -שוּפ ן"'במר איד ןופ דלעג הקדצ איד ןיא

 ןופ ןעגראברעפ טצעי זיב ראוו סָאװ ,סעק

 ;:(9--8 ,רָאי ןָא ,קרָאי וינ .םוקילבוּפ

 -יאּבג םענייא ךיוא ןןעמיטשַאב לָאז עמו

 -הקדצ רעד טימ ןייג לָאז רעכלעוו ,הקדצ

 ןוא קיטשרענָאד ןוא קיטנָאמ ןדעי סקַאב

 טלעג:הקדצ יד ריפ רערוזערט םענייא

 לארשי לכ עדניימעג רעד ןעשוטיטסנאק)

 ...קראױנ הפד ,קלַאבוסמ ןילופ ישנא

 ,1896 ,קרָאי-וינ ,קפל מ"רת תנש ,הדסיתנ

 תעב עגַאטנעכאוו ןיא ;(14 ,8 'טרַא 2

 ןעהעג םורא עיטסארט ןייא לאז הליפתה

 ןייא ןערהיפ ןיא סקַאב הקדצ רעד טימ

 ןאיצוטיטסנאק) דלעג הקדצ ןאפ גנונכער

 -זעמ ישנא לארשי תודע הרבח רעד ןװֿפו

 ,1899 ,קרָאי-וינ ,ב"נרתה טעדנירגעג ,שטיר

 היול רענייא ןאפ דלעג הקדצ איד ;44 9

 ,ןטרָאד) אשידק הרבח רעד וצ טגנַאלעב

 -ַאב ןוא ךימ טיה ,ינלצהו ינרמש ;(229

 ךרוד הלילחו-סח לָאז ךיא זַא ,ךימ םעריש



 טלעג-הקדצ

 ןוא טלעג-הקדצ יד ןכירבסימ תועט ַא
 ןלָאז הקדצ-ילבקמ יד זַא ,ךיוא רימ ףלעה

 ריפ הנחת,) ןרעװו טמעשרַאֿפ טינ רימ ךרוד

 בר הנחת ס"ש ,"הקדצ טלמַאז סָאװ יורפ ַא

 ,(314 ,/? 1916 ;רָאי ַא ןָאו ,קרָאי-וינ ,םינינפ

 .נ.צ :א/416 ,יװַאקרַאה ;ב/462 ,ןיזיירד

 .א/330 ,ינושלב םילמ ,במָאלָאג

 ןוֿפ טעלֿפמַאּפ רעטנַאקַאבמוא ןַא סיוא טזַײװ'ס 1
 -רעפ, : ןבעגעגנָא ךיוא זיא רעש ןֿפױא .ןטַײז 6
 -גנימריב 7 ,ואלסערב דנוא ןאסלעדיװש ןופ גאל
 5488 רעמונ רַאטנעװניא םעד טול ."טירטס םאה
 ןיא ןעמוקַאב סָאד קעטָאילביב-רַאנימעס יד טָאה
 ןענישרעד זיא'ס זַא ,ןעמעננָא ןעק ןעמ .1907 ַײמ
 יקצָאבמעלג השמ זיא רבחמ רעד ןוא רָאי םענעי
 רע .רזעילאךב ןעװעג זיא ןעמָאנןעּפ סנעמעװ
 .עקירעמַא ןיא ןעװעג טַײצ רענעי ןיא עקַאט זיא
 רָאנ זיא סָאד זַא ,ןסיװ ןזָאל "רעבעגסױרַא איד?
 סָאװ ,ךוב ןצנַאג ןטנַאלּפעג א ןוֿפ טֿפעה ןײא
 םורַאד, :ןטֿפעה עירעס ַא ןיא ןענַײשרעד טעװ
 ַא ןיא ןבַײרשַאב ךַאז יד ןעמונעג רימ ןבָאה
 ןיא ,ןטֿפעה ןיא ןייז דריו ךוב רעד דנוא ךוב
 ֿבײחמ עקַאט זיא ןכוּת רעד .(4 'ז) "ךַאלטיּפַאק
 רעמ ןיוש ,סיוא טזַײװ ,ןענַײז סָאװ ,ןטֿפעה ךָאנ
 טשינ ןיא ןײלַא ערושָארב יד .ןענישרעד טשינ
 סָאד טָאה דצ רעטריסערעטניארַאֿפ רעד לַײװ ,יוצמ
 טָאה טסָאקעג .ןעװעג רעֿבמ ןוא ןֿפױקּפָא טזומעג
 יטיס יד ריֿפ זײרּפ, .קיליב טָאּפש ערושָארב יד
 ,"טנעס 3 סערטנָאק יד ריֿפ ,טנעס 2
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 -געמרעד וצ תועבטמרמּכ ,;טלעג"חקדצ
 הקדצ ןָאט וצ ןויֿבאו-ינע ןַא וליֿפַא ןכעל
 טעטש יד ןיא :תוניתנ עטסלַאמינימ ךרוד
 ןבָאה םייה רעטלַא רעד ןיא ךעלטעטש ןוא

 טלעג:הקדצ עלעיצעּפס ןֿפַאשעג ןדִיי
 -ַאבטױנ עמַאס יד וליֿפַא ידכ ,(תוטורּפ)
 וצ םיֿפתוש ןרעוו ןענעק ןלָאז עטסקיטֿפרעד
 .א) ןטסטנעָאנ םעד ןֿפלעה ןוֿפ הווצמ רעד
 ,(2 ,1955 ,13 'ווָאנ ,סטרעוורָאפ ,סענעמ

 :ןעז "תוטורּפ, ןגעװ

 זתמטמוזע 10/6ת5'' 19:3, אש, 172-174.

 -הטורּפ רעד וצ .סעיצקודָארּפער לָאצ ַא טימ
 ,ץעדָארַאה :ןבעגוצ רָאנ ךיא לעװ רוטַארעטיל
 ץלימיסקַאֿפ, ַא ךיוא טרָאד ;116 ,ט"שת ,קרָאיײוינ
 גנולייצרעד יד טרֿפב ."הטורּפ סליציא םירֿפא ןוֿפ
 -ַאב רֶע ."תועבטמ עשידיא, ןעזייר םהרבא ןוֿפ
 טרעװ םעד טַאהעג טָאה הטורּפ ַא? זַא ,טבַײרש
 טסיײה ,ןשָארג לטרעֿפ ַא ,עקיּפָאק לטכַא ןַא ןוֿפ
 קיטנַאקריֿפ ןײלק ַא ןוֿפ יז זיא ןענַאטשַאב .סע
 -סיוא ןעװעג זיא סע ןכלעװ ףיוא ,לכעצלב לקיטש
 :"ל, ַא טימ "צ, ַא ןבַאטשכוב יײװצ טצירקעג
 רַאֿפ הקדצ ,םינעל הקדצ ןסייהְצג טָאה סָאד

 8. גוצסת, ''ןטשוצה (00תג-

11::10114 144:2164, 

 טלעג-רעזַײװּוצ -- 211 -=-

 ,1933 ,קרָאי"וינ ,ןטֿפירש עטלמַאזעג) טַײלעמערָא יד
 סָאד טעמּכ טלײצרעד רעגנוא .ּפ .א (22- 8
 ענַײז טַאהעג טָאה להק :ןלױּפ ןגעװ עבלעז
 טָאטש ןוֿפ ןדִיי יד .תוטורּפ עטכַאמעג ענעגיא
 תוטורּפ יד .להק ַײב טֿפױקעג תוטורּפ יד ןבָאה
 ..טַײלעמערָא עקידנעייגכרוד יד ןבעגעג ןעמ טָאה
 טָאה ,טָאטש ןוֿפ קעװַא זיא ןַאמערָא ןַא ןעװ
 תוטורּפ ַײרד רַאֿפ .תוטורּפ יד טשיוטעגסיוא רע
 הליהק ץעדעי .ןשָארג ןא ןגָארקעג רע טָאה
 .מייה ןיימ) תוטורּפ ענעגײא עריא טַאהעג טָאה
 45 ,1957 ,י"נ ,וָאקירטס לטעטש

 ן4851
 טזַײװ סע יװ ,טלעגיתווממ ליצת הקדצ
 סָאד םוקמב להק רַאֿפ לָאצּפָא ןַא ,סױא
 -ןַײרַא ןַײז גהונ ךיז טגעלֿפ עמ סָאװ ,טלעג
 :היול ַא תעשב עקשופ ַא ןיא ןֿפרַאוװצ
 יצחו 'דג 'א ג"פ 'ט דלעג תוממ ליצת
 ןייא ...ןהוז ןמלק 'ר ןוֿפ ןעמונעג ןייא
 ןוֿפ דלעג תוממ ליצת הקדצ ןעממונעג
 'ר ינא ןתנ 'דג 'ד ג"פ 'אי ...השמ 'ר
 ידג 'י טכיל 'והז 'ב דלעגכאוו=- העישי
 תוממ ליצת הקדצ ןעמונעג ןייא ...ליײא
 לריצ ןוֿפ ...ן'דג !דלעג יצח ג"פ ז"ט דלעג
 ,228 ,עיצקצלָאק-ןיועל ,טַאטשקימ סקנפ)
 .(ח"רת רָאי ,ב5
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 ןיא :ןמוזמ ןיא ןֿבזע ַא ,טלעג"האווצ
 ןַארַאֿפ ךעלנייוועג זיא טָאטש רעשידִיי רעדעי
 -רַאֿפ ַײב ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,ןטלעג עשלהק+-
 -הרֿבח ַא .טנעה יד ףיוא ןשטנעמ ענעדייש
 רעדעי ,לַאטיפאק ריא ךיז טָאה אשידק
 זיא'ס ,טלעגַײרֿפ+- לָאמַא טָאה שרדמה-תיב
 ,טלעג-האווצ ,טלעג-עקבָארָאק+- ָאד לָאמַא
 רעד ...רעטַײװ ױזַא ןוא טלעג-השלשה+-
 יד זיא ןטלעג עשלהק+- רַאֿפ טרָא רעטסעב
 יד ןופ קיטקַארפ יד) עסַאק-רָאּפש ןוא דַײל
 ,1909 ,גרוברעטעּפ ,סעסַאק-רָאּפש ןוא הײל
8). 71 

 תונח לעבה :ַײרעלקעמ ,טלעגירעזַײוװּוצ
 שיאל טלעג רזיו וצ ןתי רשא לארשי
 לוחי ל"נה הטישלו הליסמל ץוח ךרד רשא
 תשוי רשא ףסכ שנוע דבלמ םרחה וילע
 ךיוא ןעז ;307 'מונ ,במק ,תודועת) וילע

 ,(308 ןוא 205 'מונ
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 טלעגקנַארטוצ

 -ימ=- וצ םינֲאניס ַא ,טלעגקנַארטוצ

 ד"וסי ר"רהומ ברה ךלי אלש :טלעג-ךרבש

 אלש הנותחהו הלימ תירב םוש לע ל"נה

 ותיבב ףא טלענ קנארט וצ םוש לבקל

 לגר תועמ קר םירופב תונמ חולשמ אלו

 ןסינטטבש ,רבעה) לבקל תושר ול שי

 .(ח"י טקנופ ,73 ,דרגורטפ ,'ב ךרכ ,ח"ערת

 ;חסונ רעדנַא ןַא וצרעד טָאה טעזלע הדוהי

 -עג טָאה ןזח ַא סָאװ ,סכרבש-ימ יד רַאֿפ

 ,הנותח ַא ףיוא רעדָא תירב ַא ףיוא טכַאמ

 ש"חר ןבעג וצ ןַײז גהונ ךיז ןעמ טגעלֿפ

 טלעגקנירטוצ ןֿפורעג ןעמ טָאה סָאד ןוא

 ךס הזיא ןתונ םשב רכזווהש דחא לכ;

 הזו ...ברהלו םישמשהל ,וירזועו ץ"שהל

 ךרכ ,תומושר) ,ן" יטלעג-קנירט-וצ, ארקנ

 ,(2364 ,ה"פרת ,ֿביֿבא-לת ,א

 ןעמ טָאה ,ו"מקת רָאי ןיא ,םורַא ןרָאי ןיא
 ; טמיטשַאב ֿבר ןרַאֿפ תוסנכה יד ןשיװצ טרעקרַאֿפ

 האמל השלש ,30/ -  הנותחו הוצמ-תירב לכמ;

 םא :הנותח לעב וא תירב לעב ןתונש םוכסהמ

 רמולכ ,"קנארטוצ, ארקנש) הזה סמה הלעי אל

 ,דחא בוהול םוכס לעב הזיאמ (תואקשמל הנתמ

 לארשי ר"ד) םולכ םלשל הז לע הבוח היהת אל

 ,ב"שת ,םילשורי ,ןואגה תפוקתב אנלױ ,רנזיולק

 .'ג ןמיס ,2
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 ןַא ףױא ןזַײונָא רַאֿפ רכׂש ,טלשגקישוצ

 -ענ ןרקיש וצ איד טמוק אד :ץַאלפטעברַא

 טגערֿפ 'נוא .ןגנירפש וצ רהיא רביא ךיב

 ךילטנע ...ןגניד רֿפ וצ זיא איז בוא איז

 ןגיטש יֿכילטע ןרקיש וצ איד יז טגניד רֿפ

 טרעװ לדיימ ןיימ רטומ איד טגאז :ךוה

 .חומ שאד ןיגאלש וצ ךיז 'נוא ןילאֿפ רימ

 ריא ןטייז ידייב ףיוא איז טמענ ןסעד ןיא

 רעגארפ יד ןוֿפ דיל סָאד|) טלעג קיש וצ

 .(ןה"י ןט18 ןוֿפ ןטסניד

 -רַאה .שידָיי ןקיטנַײה ןיא ןבילבעג ןירעקישוצ
 -ןינ ,ראודה רפס ,יקסרּפ לאינד ;א/573 ,יװַאק

 א ןעמ טָאה ןליוּפ ןיא .א/245 ,ז"ישת ,קרָאי

 .עקרעֿפײר : ןפורעג ןעמַא ןוא ןטסניד ןופ ןירעלקעמ
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 םוצ טרעהעג סָאװ טלעג ,טלעג"רוביצ

 ןֿפרַאד םינהּכ זַא ,טלַאה ירכוב ןב :ללּכ

 זַא ןעניימ ןעק ןעמ .לקש םעד ןלָאצ טינ

 םעד רַאֿפ לַײװ ,ןלָאצנַײא טינ ןרָאט ייז

 טלעגלטעצ -- 212 --

 סע ןוא תונברק ךָאד ןעמ טֿפױק טלעג

 -ביר טינ ןוֿפ תונברק טֿפױק ןעמ זַא ,טסייה

 -רוביצ ןוֿפ טינ ,טלעג ןטלָאצעגנַײא קיט

 רעבירעד .טלעגידיחי ןוֿפ רָאנ ,טלעג

 געמ ,ליוװ ןהֹּכ ַא ביוא זַא ,ירכוב ןב טנרעל

 רעביא רע טיג אמתסמ לַײװ ,ןלָאצנַײא רע

 ,לארשי ללּכ םוצ ,רוביצ םוצ טלעג סָאד

 -רוביצ טרעװו סע ןוא ,ץרַאה ןצנַאג ןטימ

 -טעיּפ החמׂש ןוֿפ שידִיי ,תוינשמ) טלעג

 ,דעומ רדס ,ושת ,לאערטנָאמ ,אקשור

 ךיוא ;(שוריּפ ןיא 'ד ,'א קרפ ,םילקש

 "א הנשמ ףוס ,'ד קרפ
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 סָאװ ,ןובשח ןוֿפ טנעצָארּפ ַא ,י טלעגלטעצ

 ןֿפױק םַײב םיתרשמ יד טיג הנק רעד

 רעד| רע זיא סָאד :לאירבג 'ר :הרוחס יד

 ןטַײשרַאֿפ} טרַאשרַאֿפ ױזַא רָאנ ןרעטשטָאּפ

 ױזַא רימ ַײב טנידרַאֿפ רע לַײװ ,ןרָאװעג

 ;טלעגלטעצ ןוא ַײרעלקעמ ןוֿפ טלעג ליֿפ

 -כַא רעד טנידרַאֿפ ,יז ןעניימ ,סעװָאטַאק ַא

 ןופ םיבתּכ עלַא) תורוחס ןָא רימ ַײב שָארב

 סָאד ,1925 ,ענליו ,רעגניטע המלש ריד

 קנעדעג -- לָאמ ןייא ;206 ,קלח ערעדנַא

 טגנערבעג םיא עמַאמ יד טָאה -- ךיא

 -עג ןוא טשוקעג יז רע טָאה ,"רשע השמח;

 -עמיימ --- :קידנגָאז ריא וצ ךיז טעשטשַאל

 טיג ןֿפױקנַײא טייג ןעמ זַא ,ישעמיימ ,יש

 עדניה) ?לרעטײט ַא טלעגלטעצ וצ ןעמ

 ,טכענ-רעטניו עגנַאל יד ןיא ,רענגרעב

 .ב/179 ,1876 ,ץישֿפיל .(10 ,1946 ,לאערטנָאמ
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 הניתנ ַא ןקורט .י-י טױל ,:טלעגלטעצ

 -םוי ַא רעדָא -תבש ַא ןוֿפ רעבַײרש סעד

 ףױא (לטיוק ווטקעלָאק ןימ ַא) לטעצ-ֿבוט

 -םול א ןגעוו .ןי'הו הײב ןַײז וצ ריכח ךױ

 בייל-השמ :ױזַא רעביא רע טיג לטעציֿבוט

 -ַאװ ןטימ ןוא ןגיובעגרעטנורַא ךיז טָאה

 ,לטעצ-ֿבוט-םוי םעד ןבירשעג טניט ןקידרעס

 עלַא ּוװ ,המישר ןימ ַא ןעװעג זיא סָאד

 ןבירשרַאֿפ ךיז ןבָאה םידיסח ענעמוקעגנָא

 עקיזָאד יד .ןעמענ סרעטומ ערעייז טימ

 -רעד ירֿפ רעד ןיא הנשה-שאר זיא המישר



 טלעגכעצ

 -וצרעביא ףיוא ןיבר םוצ ןרָאװעג טגנַאל

 רע ... 'הרכזה, ןימ ַא ןעוועג זיא'ס ;ןענעייל

 -קעװַא יז ,ןשָארג עכעלטע וצ ןעמונעג טָאה

 -ַײװ ןוא ,עלעקפוק ַא ןיא ךיז ןבעל טגיילעג

 ,קרָאי-ינ ,ןליופ ,קנורט .י-.י) ןבירשעג רעט

 : .(36--35 ,ךוב טירד ,6
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 ךעצ םעד לָאצפָא סרעטסַײמ ַא ,טלעגכעצ

 זַא ןַײז רעייז ןעק :ןלעזעג ענַײז רַאֿפ

 רוטפ ןלעזעג יד טשינ רָאג ןבַײרשרַאֿפ לייט

 טשינ ןבָאה ייז רעדָא ,טלעגכעצ ןוֿפ ןַײז וצ

 טניֿפעג ןעמ ,שודיח רעמ ,ןטנעמוקָאד ןייק

 יא ךעלגניי-ךרעל ןייק ןבירשרַאֿפ טשינ

 -ידרעב ןופ עסינמייהעג איד ,םיוברעדעצ

 -נָא; ןַא ןיא ,186| ל"רת ,עשרַאװ ,בושמ

 עלעבַאט עשיטסיטַאטס, ַא וצ ?גנוקרעמ

 -לעו ,ןלעזעג ןוא סרעטסַײמ עשידַיי ןוֿפ

 רעוועשטידרעב ןיא ןבירשרַאֿפ ןענַײז עכ

 85 טנכערעגסיוא ֿבגַא ןרעװ סע ּוװ ,"ךעצ

 .(תורֿבח-רעקרעװטנַאה
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 +- סָאװ ענעגייא סָאד ,טלעג"ענַאיזַאק

 ןַא סױרַא זדנוא טלעטש עמ :טלעג-הכולמ

 ןבעגּפָא טעװ ריא רעדָא -- :םוטַאמיטלוא

 -רַאֿפ טָאה ריא סָאװ ,טלעג ענָאיזַאק סָאד

 עמ יב סױרַא טינ טעװ ריא רעדָא ,טּפַאכ

 .ש) עיציזָאּפ רעד ףיוא ןקישּפָא ךַײא טעוו

 ,עיצוילָאװער גוא גירק כרוד .,נאמגערב

 .(282 ,| ,1931 ,סעדַא
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 עשידִיי רַאֿפ לָאצּפָא ןַא ,טלעג"רַאדנעלַאק

 רעד עימעדַאקַא רעשיסַײרּפ רעד תוחול

 טַאהעג טָאה סָאװ ,"ןילרעב וצ ןטפַאשנסיוו

 רַאֿפ רוקמ ַא יו ,עיגעליווירפ-רַאדנעלַאק יד

 -ַאב טָאה לָאצּפָא רעשידִיי רעד .הסנכה ריא

 ַא רעלָאטסכַײר טרעדנוה ריֿפ ךרעב ןֿפָארט

 ןינע םעד ןגעוו טעברַא עקידמטרּפ ַא .רָאי

 "0ט+ 464- :לזַײמ ףסוי טקורדעגּפָא טָאה

 ןומסז 14406008216002/ טמ0 6016 148160061-

 טלעגעיצלָאק -- 213 -=

 זד :הקפסה ךױא ,ךרדל -הדיצ ,דלעגרעצ

 ןןטיירג} ןטארג וצ ןא גנורעצ ךיז טרעה רע

 וצ רע זא געװ ןטייו ןייא אוז ןייא ףוא

 ןבעל ןוֿפ טייצ איד 'נוא טאה ןןזַײר} ןזר

 הקדצ ליֿפ טאה אֿבקוע רמ .ץטראק זיא

 טאה ןברטש ןלעז טוה רע איו 'נוא ןבעגיג

 ןיג וצ געוו ןטייו ןייא באה ךיא טגאזג רע

 'נוא ןמענ טימ טלעגרהעצ ליֿפ זומ 'נוא

 הקדצ איד ןיא ןבעג טלעג בלה+- ןייז טאה

 -מא ,םייחה רפס ,רטרוֿפקנַארֿפ ןועמש 'ר)

 -רעטעּפש ןיא .וט ,ינש קלח ,ג"סת ,םדרטש

 .(ןזָאלעגסיױא לייט רעד זיא סעבַאגסױא עקיד
 הישפנ אחינ אק יכ :ב"ע ,ןס תובותכ ל"גֿפ

 הקדצד יאנבשוח יל ותײא רמא ןאבקוע רמֹדַו
 יקנאיס ירניד יפלא תעבש היב ביתכ הוהד חכשא
 היזבזב םק אתקיחר אחרואו ילילק יאדוז רמא
 ךרדל-הדיצ זיא ןעניז םעד ןיא .הינוממ היגלפל
 -רעד סע יװ ,שידִיי ןקיטנַײה ןיא ךיוא ןבילבעג
 ןעמ טכיורבעג ךעלנייװעג, ; שאוהייקַאויּפס ןרעלק

 ןָא טײרג עמ עכלעװ תװצמ ףיוא קורדסיוא םעד
 -עג לימאה לקילג ַײב .(א/225) "טלעװ ענעי רַאֿפ

 איב שקינ טאה רע ריבא : תועמירעצ רימ ןעניֿפ
 ,תונורכז) תועמ רעצ ט"ר יכילטע שילא טבאהיג ךיז
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 8106, 110061850 /עזצ// - ןזז+ ((6

 ועמא/ 17 1556050/00/1 065 /006מ/שזמפ, ?01

 יד, 4 טינשּפָא ןיא .71 (55), 7

 -עג ןרעוו (287-284) "רעדלעגרעדנעלַאק

 -ַאק יד ןוֿפ ןלעבַאט עשיטסיטַאטס טכַארב

 טרעוו'ס .ןרָאי לָאצ ַא רַאֿפ רעטלעג-רַאדנעל

 טימ עלעבַאט-ךַײלגרַאֿפ ַא טכַארבעג ךיוא

 ןיא .1725 רָאי ןוֿפ ןרעַײטש עשידִיי ערעדנַא

 ןכילרהעי ןעטממיטשעב ןעד ןאפ טַאטע, םעד

 -הארמ) "עסַאק-טפיוה רעד אייב ןבאגסיוא

 רענילרעב רעד ןוֿפ (טלעגטסָאק+- ןיא םוקמ

 רדנעללאק זיא ד"נקת רָאי ןרַאֿפ הליהק

 עיציזָאּפ עטרעֿפ יד יװ טקורדעג דלעג

 ןוא תואצוה-הליהק ,ןרעַײטש יד ןשיװצ

 .הקדצ
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 :ָאד סָאד טניימ רוקמ ןטיול ,טלעגעיצלָאק

 סָאװ ,רחוס רעד :טלעגטנַאה+- ,ףױרעדַא



 טלעג-ןָאיסימָאק

 ,הרוחס ןימ סעכלעוו ןֿפױק טלָאװעג טָאה

 זיא ףַארג רעד רעדייא ךָאנ ןֿפרָאדַאב טָאה

 רעד ןיא ןקישוצנַײרַא ןעמוקעג ןיהַא טרָאד

 -עיצלָאק טימ עיצַארַאלקעד ַא עירַאלעצנַאק

 םעד ןוא םעד ןֿפױק ליו רע רשאב ,טלעג

 רעד) זַײרּפ ַאזַא ןוא ַאזַא רַאֿפ הרוחס ןימ

 .100 ,ט"ערת ,עשרַאװ ,עדייז רעלָאּפש
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 ,(ןָאיסימָאק :ללכ ךרדב) טלעגױָאיסימָאק

 יד :טֿפעשעג ַא ןריֿפכרוד רַאֿפ עיזיווָארּפ

 ףיוא ןַײא טריסַאק עסַאק-רָאּפש ןוא -ַײל

 ןטלעג עקיטַײז עמוס עשּפיה ַא ןֿפוא ַאזַא

 טלעג-סנָאיסימָאק רַאֿפרעד טמוקַאב ןוא

 -הַײל יד ןוֿפ קיטקַארּפ יד) קנַאב ַא יװ

 ;(86 ,1909 ,גרוברעטעּפ ,סעסַאק-רָאּפש ןוא

 ןעוו ,ןֿפָארטעג עקַאט טָאה לָאמ ליֿפ ןוא

 ,טֿפעשעג ַא ןגָאלשרָאֿפ ןעמוקעג זיא ןעמ

 ןבָאה לעװ ךיא זַא ,ןָאטעג גָאז ַא ןעמ טָאה

 -עג רָאג ךיז ךיא בָאה ,טלעג-ןָאיסימָאק

 גיצֿכעז ,שטיװָאצַאק .י) טקידיײלַאב טליֿפ

 .289 ,1924 ,קרָאי-וינ ,ןעבעל רהָאי
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 -עזעג-טלַא יד טלעג ןבעג ,טלעגרעמַאק

 ,ןטריטסערַא םעַײנ ַא ןוֿפ ןטנַאטסערַא ענעס

 יד :םיא וצ ןעפעשט טשינ ךיז ןלָאז ײז

 ןגָאלשעג ךימ ןבָאה ןטנַאטסערַא עקיטרָאד

 ןיק טינ ייז ביג ךיא סָאװ ,םעד רַאֿפ

 .טלעגרעמַאק :סע ןֿפור ייז יװ ,טלעג

 ךיז טקידנע סע זַא ,טניימעג בָאה ךיא

 ןזיועג ךיא בָאה ןגרָאמ ףיױא :;ןבעל ןַײמ

 -סױרַא ךימ טָאה ןעמ ןוא טרָאּפסַאּפ ןַײמ

 ןירעדרעמ ענייש איד ,ןיבור לאירבג) ןזָאלעג

 ,1889 ,ענליו ,רעטרהיארעפ רעד רעדָא

1). 
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 -רַאֿפ רַאֿפ טלמַאזעג ןדנַאֿפ ,טלעגנייּפמַאק

 טָאה :תודסומ ןוא ןטֿפַאשלעזעג ענעדיש

 ןלַאֿפ שּפיה ןיא זַא ,ןזיװעגסױרַא רעבָא ךיז

 -נײּפמַאק יד ןוֿפ רעטנעצָארּפ יד ןרעו

 -דויב-לוש ןדנֿפױל ןֿפױא ןָאטרַאֿפ רעטלעג

 רָאג טינ יד ןרעטכַײלרַאֿפ וצ ידכב ,טעשז

 סָאװ ,םינקסע-לוש יד ןוֿפ הכרעמ עגנירג

 טלעגטסָאק -- 214 ==

 -כעלגעמ ַא ןעמוקַאב ןֿפוא ַאזַא ףיוא ןבָאה

 ,תועידי) טעברַא רעייז ןרעגנירגרַאֿפ וצ טַײק

 רענַאקירעמַא ןוֿפ . . . ןיטעלויב-עיצַאמרָאֿפניא

 ילוי ,סערַײא-סָאנעוב ,טעטימָאק ןשידִיי

 ןיא ןדַיי ךס ַא רעבָא ;(3 ,171 'מונ ,5

 ןלַאװ יד ןיא טשימעג ךיז ןבָאה עקירעמַא

 טָאה לארׂשי ןיא ײטרַאּפ עדעי .לארׂשי ןיא

 ןיּפמַאק ןרַאֿפ רעִירֿפ םיחולש ָאד טַאהעג

 יא תוצע יא ךיז טימ ןעמונעגטימ ןוא

 רעד ,גרעבדלָאג .צ .ב) טלעגנייּפמַאק

 .4 ,1955 ,23 'גיוא ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט
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 ןַײא טלעטש ןעמ סָאװ םינמוזמ ,טלעגנָאק

 ,עטלָאמעגּפָא יו עלַא ןציז ייז :עקווַאטס ןיא

 ןטלַאה ןוא דילג ַא טימ ךיז ריר ַא טינ

 ךיז טגיל ןרעדעי ןבענ .טנעה יד ןיא ןטרָאק

 ַײב ןוא ,טלעגרעפוק+- ,טלעג עלעסיב ַא

 .עבטמ ענרעבליז ַא סעּפע םעוו-טינ-םעוו

 ּוװ ,עלעצעט ןיילק ַא טייטש שיט ןֿפױא

 ןַא טייטש סע ...טלעגנָאק סאד טגיל סע

 רעטכַײל ןרעטנוא ןוא טכיל ענעשָאלעגסיוא

 טָאה ןעמ עכלעוו ,תועבטמ עכעלטע ןגיל

 טלעגנטרָאק+- ןיכעק רעד רַאֿפ ןבילקעג

 ,ושל-עמַאמ ןיא ,ןהּכה ללה ןב יכדרמ)

 11 .(66--65 ,1935 ,ענליוו

 -רעל ,םיכרצנ רַאֿפ הקפסה ,טלעגטסָאק

 ןמ יתלבק ח"לת םחנמ ח"ר :המודכו סרענ

 טלצ ןיֿפאד 'ועמ לטראווק ט"ר ג קציא רענ

 טלעג טשאק תדלוי ןא ףלאו 'ר ץש

 סקנפ) רטשניימ טכאוו ןא ראשהו ץפ 'ח

 ןֿפרעד הקדצ יאבג איד ;(א/גל ,דלעֿפצײה

 םוי םנייא וצ דלעג טסאק רוחב ןנייק ןא

 ןאֿפ לטטעצ ןנייא טֿכינ רֿכלעװ ,ןבעג בוט

 עזיד דנוא ,טגייצ ראֿפ ת"תד םיאבג ןעד

 רהעמ טכינ 9 2 ,9 טינשבא טול ןֿפרעד

 וצ םזיד ,ןייז להאצ רעד ןא גיצריֿפ סלא

 רהיֿפ רממיא הקדצ יאבג איד ןסימ עגלאֿפ

 ןכאמ טנאקב ךילטנֿפע ט"י ראֿפ ןֿכָאװ

 ןנייק רֿכלעװ ,רוחב עגינעי רעד סאד ,ןסאל

 ,טאה הרות דומלתד םיאבג ןעד ןאֿפ לטטעצ

 ןעד ןאֿפ רעייטש אייב ןנייק ךיוא יבלעזרעד

 ריֿפ םרָאנ) עבאה ןטראוורע וצ הקדצ יאבג



 טלעגטסָאק

 -סינימדא סעד רדילגטימ ןכילטמעז איד

 עדניימעג ןעשידיי רעד ספראק-סנהאיצארט

 ;9 9 ,וש טינשבא ,1794} ,ןילרעב ןיא

 ,חספ ראֿפ יֿכלעװ ,רגערט-ןקאפ ןגינעי איד

 ךילנהעוג ןעד דנוא ,ןטלאה טקרַאמ ריה

 ןטסאק ףיוא ךיז םוא ,ןביילב ריה חספ סיב

 ןטלאהרע .ןסאל וצ ןגעלֿפפרֿפ הלהק רעד

 יגיר(ג)ביא ירהיא ריֿפ ,תושפנ יפל תוצמ רונ

 דנוא ,ןגראז טסבלעז איז ןסימ רבא יגעלֿפּפ

 רדעוו ,רעייטשאייב ןנייק יבלעז איד ןבאה

 םנייא דנגריא וצ ךאנ ,ידלעג טסאק םוצ

 -רע וצ הקדצ יאבג ןעד ןַאֿפ ,סינֿפרידב

 םותי םעניא ןעוו ;(11 4 ,טרָאד) ןטראוו

 ךירצו ,טמאק וצ טײקֿכילסעּפנוא ענייא

 זגעוו זענייק ןאק ,קעטאפא ,רעדאב ,ראטקאד

 -נאז ,ןעללאֿפ טזאל רוצ ארבח רעד זאווטע

 ,טאה טזאק איד ןיא דניק זאד רעד ןרעד

 -רעֿפ זטיירעב רעד ןא בלאהזעד ךיז סומ

 ,ןעדנעו ארבח םילוח רוקיב עטעטלאטשנא

 טגראזעב וניתלהקב םיאלוח יראש ומכ דנוא

 -טזאק עֿכילנהעװעג סאד ןכא .סומ ןעדרעוו

 עב טראֿפאז ללאז ,םותי ותוא ינפל טלעג

 -עב איד רעד םעד ןא ןעדרעװ טלהאצ

 ךיז רעביא הלוחה םותי ותואמ גנוגראז

 גנוסענעג ןעגיללעפ רענייז וצ זיב ,טממינ

 ,םימותי ילדגמד אשידק ארבחהמ תונקת)

 ,ןאדרויפ} ,ג"כקת תנש אדרויפ ...דסיתנ

 ןיא ריפ דלעג טסאק :(חנ 'יס ,ח"עקת

 סקנפ) תסוכ עברא ןא חספ ןא ןעמרא

 ,ב/171 .,17 עיצקעלָאק - ןיועל ,ץינזערד

 ןיש ךימ ךיא לעװ ןָא טנַײה ןוֿפ ;(ל"רת

 וטסעװ דלוש עניילק ַא ךָאנ .ןריֿפ שרעדנַא

 ןוא ריטרַאװק רַאֿפ ,ןלָאצַאב ןזומ רימ רַאֿפ

 -עג בָאה ךיא ּוװ ,לעטָאה ןיא טלעגטסָאק

 ,רעדַאב השמ-קחצי) טשינ רעמ ןוא ,טניֹוװ

 ךיא ;(91 ,1905 ,גרעבמעל ,ַאסעדָא ןוֿפ היבצ

 טסלָאז וד -- טגָאזעג יז טָאה -- גנַאלרַאֿפ

 רָאי 17 רַאֿפ ןלָאצַאב לּכ-םדוק רעטעֿפ םעד

 ַײב ערטסקע ךיד וטסלָאז ןַאד ,טלעגטסָאק

 טזָאלעג ךימ טָאה רע סָאװ ,ןעקנַאדַאב םיא

 .(178--177 ,טרָאד) ןענרעל
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 טלעגּפָאק -- 215 --

 -רַאֿפ ַא ,ןמוזמ ,טלעג סעסַאק ,טלעגעסַאק

 ףיױא ץלָאה ןבעגעג רימ ןבָאה ייז :ןגעמ

 -נָאק טנעקעג ךיא בָאה רעבירעד ....גרָאב

 ,סעמריֿפצלָאה עטסערג עלַא טימ ןרירוק

 -עג ןבָאה ייז סָאװ ,רעטנעצָארּפ יד לַײװ

 טימ רחסמ  ַא ןכַאמ םַײב ןלָאצקעװַא טזומ

 -לעוו ,דלַאװרעזיק םעד ןוֿפ עטמַאַאב יד

 -עסאק רָאנ טרעדָאֿפעג ייז ןוֿפ ןבָאה עכ

 ןלָאצ טֿפרַאדעג טשינ ךָאד ךיא בָאה ,טלעג

 -עג הרוחס יד ךימ טָאה רעבירעד ןוא

 טרעװ ...רזעילא תשודק) רעקיליב טסָאק

 ןעכַאז עכילרעדניוו ןוא עסיורג יד טלייצרע

 יברה ...ַײב טרעיסאּפ ךיז טָאה סע סָאװ

 ;(4 ,צ"רת ,עשרַאװ ...בוקיזדמ רזעילא 'ר

 סָאװ ,יד ןוֿפ ןדער טינ ןיוש ןליו רימ

 עכלעוו ,רעדניק סנטַאט טימ ןַײא ךיז ןזָאל

 סעסַאק סיוא ןעגנערב ןוא ןעילוה ןליוו

 ,28 'מונ ,ז"כרת ,רׂשבמ לוק ,זרא) טלעג

 ןומ ןעמ זַא ,טגָאזעג סנייטשמוא ;(4

 -עגּפָא ןענַײז ייז סָאװ ,תוכז ַא ןכוז ןיוש

 ןייק ןַײז טינ שטָאכ לָאז סע יבַא ,טרעדנוז

 טשינ סױרַא טמוק ןוֿפרעד סָאװ ...תקולחמ

 -לעוו ,ןסעצָארּפ ןוא םשה לוליח ַא לָאמ ןייא

 ,םיוברעדעצ .ַא) טלעג סעסַאק ןטסָאק עכ

 ,עשרַאװ ,בושטידרעב ןוֿפ עסינמייהיג איד

 ףיוא ןעמענֿפױנוצ טַאלג טשינ ... ;(29 ,ל"רת

 טעװ ןוֿפרעד .םילבקמ ףיוא יו תוֿבדנ ייז

 זיא'ס יװ ױזַא ,ןעמוקסיורַא טינ סטוג ןייק

 -ַאק-עסאק יד ןוֿפ ןעמוקעגסױרַא טשינרָאג

 רַאֿפ ןבילקעג טָאה ןעמ סָאװ ,טלעג-סעָאס

 ערעזדנוא ןוֿפ ,ךעבענ ,עכעלקילגמוא ענעי

 ,קרעוו עלַא ,םירֿפס-רכומ עלעדנעמ) רעדירב

 יד וצ הלוגס ַא; ,אוש 'ב ,1928 ,עשרַאװ

 .(25--24 ,"תורצ עשידוי
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 ןהעי ףױא רעַײטש רעד, (א ,:טלענּפָאק

 -רעב ,ןעלּפַאטש ,ךַײרנַײװ סקַאמ ר"ד) *שֿפנ

 ,לקש רעבלַאה רעד :(232 ,1923 ,ןיל

 ןעמונעג טָאה השמ סָאװ טלענּפָאק סָאד

 -יפס) ןּכשמ םעד ןעיוב וצ ןדִיי ןדעי ןוֿפ

 ,רעַײטשטּפיױה רעד (ב .(ב/152 ,שאוהי-קַאװ

 -רַאֿפ ןיא תּוכלמ טלָאצעג ןבָאה ןדִיי סָאװ



 טלעגּפָאק

 טנַאקַאב בור'ס ןטַײצ ןוא רעדנעל ענעדייש

 ןיא .המודּכו תלוגלג ,לוגלג ןעמָאנ ןטימ

 ,טַײצ יד יונעג וליֿפַא רימ ןסייוו לַאֿפ ןייא

 טימ ןימרעט םעד ןטיברַאֿפ טָאה ןעמ ןעוו

 גנונודרוא יניימיג לא, םעד ןיא .ןרעדנַא ןַא

 עייצילאג תוכלממבש םידוהיה לכ  ינפל

 טָאה עיזערעט עירַאמ סָאװ ,"עירימידאלו

 טרעוו ,1776 ילוי ןט16 םעד ןבעגעגסױרַא

 ןעמ סָאװ ,הניתנ יד זַא ,טגָאזעג שוריֿפב

 -פאק וא ינוואלגופ, ןֿפורעג רעירֿפ טָאה

 -עלָאט ףיוא ןרעװ ןטיברַאֿפ לָאז ,"טלעג

 ןיא םוקמ הארמ) טלעגצוש ןוא -ץנַאר

 טלעגפאק תניתנ קסע ןודנב :(טלעגצוש+-

 ןתיל וניתלהק ינב לע עיגמש ה"רי הכלמל

 פ"ע ונייהד ןבוהז !ןםהז תואמ הנומש ךס

 תויהבו ל"נה טלעגפאק תניתנ לע הלעש

 יוארה ןמ ל"נה טלענפאק תועמ תניתנש

 הוש ןותחת ינוניב רשוע לגלג פ"ע ןתיל

 םינוניב םע ודסחתה להקה יפולא ךא םהב

 לגלג ישילש ינש ךא ונתיש םינותחתו

 (/6/עיטס/ע ןשיז /ש0ו6 06 6

 -ַאמ; .523 ,1925 ,ןיוו-ןילרעב ,5

 ןאייל ןזמ ןבאה ךא ;(ה"קת ,"ףרָאדסרעט

 -טלא רעד ףיא ה"רי הצע רעד םידוהי

 םידוהי שכלעוו ןדלוג טנזיוט ןהעצכעז טאטש

 זיב .ןמוקב ףיורד ןאיצוקיסקע ךיילג ןבאה

 להק םיפולא נוא .טזיא ןהעשיג שיכלאז

 ןיסג איד נוא ןפור שיוא ןזאל ךיילג ןבָאה

 סלא קראמ לדנעט ןעד ףיוא ךיוא איו

 אייוצ ןריפ בא לאז תיבה לעב רדעי

 גנוביירשב,) דלעג הפאק בוא לאיטפאק

 ןיא טאה ןפאל רפ ךיז שאוו סינכישיג דנוא

 -גיילק ןיא ןעז םוקמ הארמ ."גארפ ק"ק

 טלענפאק רימענ ןייא רעייטשל ;(טלעג

 ,יגפ אי ,טר זמ ,גנקת תנשמ איווכרעפמ

 ,255 ,עיצקעלָאק-ןיוועל ,אנּפמעק סקנפ) גא

 -ץנַאניֿפ יד טוַײװ קיטכיר ץנַאג 7

 ןטלַאה וצ ןדִיי טָאברַאֿפ ַא זַא ,ןָא עיסימָאק

 לָאמניײק זיא ןרעַײטש עשידִיי עדנערַא ןיא

 טֿפוררַאֿפ עיסימָאק יד .ןעוועג קיטליג טשינ

 רעד טָאה 1764 רָאי ןזיב זַא ,ףיורעד ךיז

 -ּפָאק עשידַיי סָאד ןטלַאהעג םייס רעשידִיי

 טלעגּפָאק -- 216 --

 ,םולבלעגניר לאונמע) עדנערַא ןיא טלעג

 ןשידיי ןקילָאמַא ןוֿפ עטכישעג ןעלטיּפַאק

 ,ג"ישת ,סערַײא-סָאנעוב ,ןליופ ןיא ןבעל

 ןורכז ןיא שירֿפ ןעװעג ךָאנ זיא סע (7

 -טיוה ןוא עיצַאטַאולּפסקע עקידָארומ יד

 ןגעלֿפ םיֿפיקּת עשילהק יד סָאװ ,יײרעדניש

 -ּפָאק סָאד ןעוו ,טַײצ יד ןיא ןדנעװנָא

 עשידִיי יד ןלײטרעדנַאנוֿפ ןגעלֿפ טלץג

 -בַײלג ;(398 ,טרָאד) ןענַאגרָא עמָאנָאטױא

 -טלעג טמיטשַאב עיסימָאק יד טָאה קיטַײצ

 ןבָאה עכלעוו ,עטמַאַאב ענעי רַאֿפ תונּתמ

 עשידִיי ןוֿפ גנולײצ יד טריֿפעגכרודַא

 -געװעגנָא טָאה יז זַא ,תועמשמ ...םירֿפס

 יד ַײב סָאװ ,ּפיצנירּפ ןבלעז םעד טעד

 -ּפָאק ןטימ גנַאהנעמַאװצ ןיא ןעגנולייצ

 יד ןבעג ןעמ טגעלֿפ טלָאמעד סָאװ ,טלעג

 -ַײטש עטנָאמעגנַײא ןדליג ַא ןוֿפ עטמַאַאב

 ;(403 ,טרָאד) ןשָארג םענעשעמ ןייא ןרע

 טרעװשַאב ,ןדִיי סָאװ ,רעדנּוװ ןייק טשינ

 ,לשמל יװ ,ןרעַײטש-םַאנסיא ךס ַא טימ

 ערעװש יײלרעלּכ טימ ץוח טלענּפָאק

 -וצסיורַא טוּורּפעג ןבָאה ,ןרעַײטש-הליהק

 רעַײטש-םירֿפס םעַײנ םעד ןוֿפ ךיז ןעיירד

 -ֿפיל ,(421--420 ,401 :ךיוא ;424 ,טרָאד)

 ,ץלוש :א/115 ,ןיזיירד ;א/62 ,1869 .ץיש
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 יד ןגעו :תודמעמ םוקמב ,:טלעגּפָאק

 טמענ ןוא שטנעמ ַא ַײברעד טייטש םידחאל

 ןגעװ סיבער םינופ טלעגפאק סָאד ּפָא

 ינרַאשטמ ףלָאװ 'ר תלודג; ,לרעּפ ףסוי)

 ,1937 ,ענליוו ,םיֿבתכ עשידִיי :ןיא ?הרטסָא

24-540) 
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 סנ ןייא ראנ :תונכדש םוקמב ,! טלעגּפָאק

 ,פעק ליֿפ טינ טאה ןֿכדש ןייא שאו זיא

 לאז הנותח רד ךאנ טיירש רֿכילטיא לייוו

 יו ,ןרעװ ןמוניג פארא ּפָאק שנֿכדש םעד

 טימ ןמוניג פארא פאק ןיימ רימ טאה רע

 זא ןא ךימ סע טייג שאוו רָאנ ,ךודיש םעד

 רדסמ) רעירֿפ טלעגפאק יד פא םענ ךיא

 רירהעל ביירש רעיאנ ןייא רדוא תרגא



 טלעגּפָאק

 ,ה"פקת ,אנדארוהו אנליוו ,רללעטשֿפירב נוא

 .(63 ווירב 0
1061 

 ןימרעט-טֿפַאשנַאמסדנַאל ַא ,:טלעגּפָאק

 רעדעי סָאװ ,רעַײטש ןלעיצעּפס םעד רַאֿפ

 רעד טױט ןוֿפ לַאֿפ ןיא ןַײא טלָאצ רֿבח

 ךיוא ןֿפורעגנָא .םענעברָאטשרַאֿפ ןוֿפ החּפשמ

 -רַאֿפ ַא ןוֿפ ױרֿפ יד : טלעג-טנעמוַאדנע+-

 -מעמ ןדעי ןוֿפ טגירק רעדורב םענעברָאטש

 -עב הרֿבח ןיא ןַײרַא זיא רעכלעוו .,רעב

 1 וצ ,ןברָאטשעג זיא רעדורב רעד רָאֿפ

 וצ טגנַאלַאב טלעג יד .טלענּפָאק רַאלָאד

 וליֿפַא רעדניק ענַײז וצ רעדָא הנמלַא יִד

 ןומ טנעדיזערּפ רעד .עסיורג ןענַײז ייז ןעוו

 יד ןוֿפ טלץנּפָאק יד ןטקעלָאק וצ ןעַײרט

 ןעמעו וצ טלעג יד ןבעגּפָא ןוא רעדירב

 הרוֿבק יד ךָאנ געט 60 זיב טגנַאלַאב סע

 רעמ ןיוש זיא רעכלעוו ,רעבמעמ ַא ןעוו

 ןױש זיא רע ןוא ,הרֿבח ןיא רָאי 10 יװ

 טגנַאלרַאֿפ רע ןוא ,טלַא רָאי 60 רעביא

 ,ןעגנולָאצ עלַא ןוֿפ ןזָאלכָאנ םיא לָאז ןעמ

 ...םערָא ןענַײז עילימַאֿפ ןַײז ןוא רע לַײװ

 ...הרֿבח ןיא ןלָאצ טינ רעמ ףרַאד רע

 ...טגירק טױט ןכָאנ ...טלענּפָאק רָאנ

 -ּפָאק טימ רעבמעמ ַא יװ סלַא ױרֿפ יד ...

 ןיק טינ טלָאצ רע בא רעבָא ,טלעג

 -גניק רעדָא ױרֿפ ןַײז טעװ ןַאד ,טלענּפָאק

 רחאל ןגירק טינ טלעגּפָאק ןייק רעד

 זיא סע ןעװ ,רעבמעמ רעטלַא ןייא ;ותומ

 ,םיֿביח ענַײז עלַא ןלָאצ וצ רעווש םיא

 -ּפָאק ,ןתוֿבדנו םירדנ} נ"ונ ,עגַארטַײב : יו

 רעדניק ענַײז ןוא רע ןעק ןַאד ,טלע

 לָאז הרֿבח יד זַא ,ךעלטֿפירש ןבעגסױרַא

 יד ןוֿפ ותומ רחאל ןעמענּפָא תוֿבוח ענַײז

 ןֿפרַאד ןלעװ רעדניק ענַײז סָאװ ,טלעגּפָאק

 הנמלַא יד ּפָא טיג ןעמ ןעװ ;...ןגירק

 -רַאֿפ רַאלָאד 10 ןרעװ ,טלעגּפָאק עריא

 רָאי םוצ הֿבצמ ַא ןלעטש רַאֿפ ןטלַאה

 יקיזחמ םייח ץע, הרבח ןוֿפ ןָאיצוטיטסנָאק)

 א רדא ט"י 'א םוי טעדנירגעג ,"ברה

 ,1916 ,ןילקורב ,(1894 'בעפ ןט25) ד"נרת

 .10 :ךיוא ;8--5 'רַאּפ ,9 'טרַא ,16- 5

 טלעג-עקבָארָאק = 217 =

 יײר ַא ןיא רעביא ךיז טרזח ןימרעט רעד

 ןבעגנָא רָאנ לעװ ךיא ."סעיצוטיטסנָאק;

 -נָאק :םיטרּפ ןריטיצ וצ ןָא ,עכעלטע ךָאנ

 -רַאפ סגנוציטשרעטנוא רעד ןוֿפ ןָאשוטיטס

 טעדנירגעג ,ענראשט ישנא םולש בהוא ןייא

 ,13 ַײמ טריציֿפיטַאר) 1896 ,25 'טקָא

 רעד ןוֿפ ןָאיצוטיטסנַאק ;12-211 ,9

 ןיטנַאטסנַאקמ םיבושחו םש ישנא הרבח

 ןוא טרָאקורד טלעֿפ ,1897 טעדנירגעג ,ןשי

 איד ןוֿפ ןָאישוטיטסנָאק ;32 ,25--24 ,רָאי

 טעדנירגעג ,הרות דומלתו קדצ ישנא הרבח

 ,(1915 ,27 'װָאנ ןעמונעגנָא) 1909 ,8 'װָאנ

 תדוגא הרבח יד ןוֿפ ןָאישוטיטסנָאק ;16-35

 ,1928 ,קרָאי-וינ ,1927 טעדנירגעג ,םיחא
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 ,(עקבָארָאק :ללכ ךרדב) טלעג"עקבָארַאק

 טלָאצעג טָאה ןעמ סָאװ עסקַאט עלעיצעפס

 ָאד לָאז ,תמאה ןעמל .שײלֿפ רשכ רַאֿפ

 -רעטעּפש יד ןיא רָאנ זַא ,ןרעוו טקרעמַאב

 ?קבָארָאק; רעטנוא ןעמ טָאה ןרָאי עקיד

 -- ךַאז ןייא רָאנ טניימעג "?עסקַאט;, רעדָא

 טשינ רָאג ןזיא לָאמַא רעבָא .לָאצּפָאשײלֿפ

 לארׂשי .סעקבָארָאק יד וצ רועיש ןייק ןעוועג

 -ָאק ײלרענצכַא עצנַאג סיוא טנכער רנזיולק

 -קע ה"י ןט18 ןיא ןבָאה סָאװ ,סעקבָאר

 הלהקה תודלות) !ןיילַא ענליוו ןיא טריטסיס

 :(162--157 ,ח"צרת ,הנליו ,הנליוב תירבעה

 עכעלקילגמוא יד טגנערב ןצונ רַאֿפ סָאװ

 טָאה גנוריגער יד ,(עסקַאט יד) ?עקוװַאיּפ

 ןֿפרעד טָאה טָאטש יד ,טשינרָאג ןוֿפרעד

 זַא וליֿפַא טרעה ןעמ ...טשינרָאג ךיוא

 -די ףיא .,הרוּת-דומלּת ףיוא טמענ ןעמ

 -ער ַא ףיוא ,עינלעדַאגָאב ַא ףיוא ,םיצורח

 רעבָא זיא סע רָאנ ,עשטשילישטוא ענעלסעמ

 טינ טמענ הרוּת-דומלּת יד .ןגיל סעלַא

 רעד ףיוא זיא םיצורח-די ןייק ,עקיּפָאק 1

 ךיז טניֿפעג עינלעדַאגָאב ןיא ,ָאטינ טלעוו

 זָארטש רעד רעסיוא טינ שטנעמ ןייק

 יד טימ ןעמ טוט ןעד סָאװ ,ןשזורטס|

 סע ,שטנעמ ןייק סייוו ? טלעג-עקבָארָאק

 -ילעב יד ?רעװ רָאנ ,ָאי ןליֿפַא ןסייוו



 טלעג-עקבָארָאק

 ,רעדנעזייר רעד ,ןיזרד ןיזר הלגמה) םימחר

 הלילח טלָאװ ךיא ןוא ;(10 ,ג"מרת ,עשרַאװ

 םיֿבנג יד ...?טלעג עשלהק+  טרירעגנָא

 זַא ןסייוו ייז לַײװ ,טינ |ךימ| רימ ןליוו

 ןענעק טינ ייז ןלעװ טנעה ענַײמ ןוֿפ

 ךיא טינ ךיז ייז טליו רעבירעד ,ןענעֿבנג

 סָאד ןיא סָאװ רָאנ ,ענרעיװָאד ַא ןַײז לָאז

 ןענַײז ןדַיי יצ ?עקבָארַאק ַא רַאֿפ רָאג

 ףרַאד ןעמ זַא ,םערָא קינייו ץנַאג ךָאנ

 רעסקעז ַא טלעג-עקבָארַאק ןסַײר ייז ַײב

 תאטח ,ריֿפַאס .י .א) ?שיײלֿפ טנוֿפ ןוֿפ

 27 :ךױא ;/9 װ ,ח'מהת .ענליװ .להקה

 -- טשינ ךָאד זיא סע ןוא ;(52 ,װ ןוא

 ךָאד זיא סע !טלעג רעיא -- יז ןגָאז

 םערָא :טלעג-לטסעק ,טלעג-עקבָארָאק

 .ל .י) !טלעג רעזדנוא ,ךָאד סע זיא טלעג

 ,18 'ב ,1926 ,ענליו ,קרעװ עלַא ,ץרּפ

 ןעמ ףרַאד ;(190 ,"ךעלטעטש ןוא טעטש;

 טמוק ,טלעג-עקבָארָאק ןלָאצ רעבָא ךָאד
 ,ףניֿפ רַאֿפ קינשטעבָארָאק ןטימ ךרוד ןעמ

 ןוא קנַארֿפ זיא ןעמ ןוא רָאי ַא לבור ןעצ

 ןױש ןעמ טעליוק ,רָאי עצנַאג סָאד ַײרֿפ

 ענַײמ ,קיטָאק לאקזחי) לי ןעמ ליֿפיװ

 יד ;(123/ ,װ ,ד"ערת ,עשרַאװ ,תונורכז

 עכעלרעי יד ןזַײװ ןרעֿפיצ עקידרעטַײװ

 טלעג-עקבָארָאק ןוֿפ ןעגנוציטשרעטנוא

 ,גרעבשרעה .ש .א) תודסומ ענעדײשרַאֿפ רַאֿפ

 ,י"שת ,קרָאי-ינ ,2 'ב ,קָאטסילַאיב-סקנפ

 -ייו טינ טלעג-עקבָארָאק ןלָאצ רימ ;(8

 ש"חר ןלָאצ רימ ,םיריֿבג יד יװ רעקינ

 ןוא טַײל-טנַאװ-חרזמ יד יװ רעקינייװ טינ

 ןעמענ םַײב העד ַא ןבָאה ךיוא ןֿפרַאד רימ

 טֿפָא ןעמ טגעלֿפ תונעט ענױזַא -- .ֿבר ַא

 יד ןיא ןןומהו "סעּפַאצַאקא יד ןוֿפ ןרעה

 .ש .א) סַאג ןֿפױא ןוא םישרדמ-יתב ,ןלוש

 ;51 ,1927 ,קרָאי-וינ ,ןעטלעוו עיבורח ,סקַאז

 עקַאט ןדִיי יד ןבָאה ;(56 ןוא 55 :ךױא

 ? רעטלעג-?עקבָארָאק; יד ןוֿפ טַאהעג האנה

 יד טימ טעטלַאװרַאֿפ ןעמ טָאה יזַא יװ

 רעטלעג - *עקבָארָאק, יד... ?רעטלעג

 םעד ןטלַאהוצסיוא ףיִוא ןייג טֿפרַאדעג ןבָאה

 זיא סע רעבָא .ו"זַאא ץחרמ ,שרדמ-תיב

 טלעגנטרָאק -- 218 --

 -ַײז סרעטסיולק יד :שרעדנַא סעּפע ןעוועג

 -יטָאטש רעצעדָארָאה ףיוא ןענַאטשעג ןענ

 -עייז טימ ןדִיי יד ןבָאה ...עירָאטירעט רעש

 ןטלַאהסיוא טֿפרַאדעג רעטלעג עמערָא+ ער

 ןוא לוש רעד רַאֿפ ןוא ...סרעטסיולק יד

 -ַײז ,..ןבַײלב טינרָאג טגעלֿפ שרדמ-תיב

 עטַאווירּפ ןוֿפ ןרָאװעג ןטלַאהעגסיױא ...ןענ

 -ָאה ,"עקבָארָאק יד, ,סרעביל המלש) תוֿבדנ

 .(61--60 ,ט"שת ,קרָאי-וינ ,ץעדָאר
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 סניועג רעדָא עקוַאטס (א ,טלעגנטרָאק

 טכַאמ תיבה:לעב רעד :ליפשנטרָאק ןֿפ

 לַײװ ,טֿפעשעג טוג ןייק טשינ ַײבַאד וליֿפַא

 םדוק טבַײלב רעליּפש רעקידלזמילש ַאזַא

 ךָאנרעד ,ןסע ןרַאֿפ קידלוש רעקנעש םעד

 םענוֿפ טלעגנטרָאק סָאד וצ רע טמענ

 סע סָאװ ,ךָאנ רע טּפַאכ םעד ץוח ,לזעלג

 -קחצי) ןַײרַא טנַאה רעד ןיא םיא טמוק

 ,גרעבמעל ,אסעדא ןופ היבצ ,רעדַאב השמ

 רעד רימ טליצרעד ,לָאמַא ;24 ,5

 ַא ןסעזעג רימ ןענַײז ,רעניבַאר רענדָארג

 רָאנ ןבָאה רימ ...טַײלעגנוי עינַאּפמָאק

 רימ ןציז .לוש-רעניבַאר טקידנעעג סָאװ

 ןוֿפ םענייא ַײב טנװֶא ןיא לָאמַא ױזַא

 ןטרָאק ןיא ןליּפש ןוא םירֿבה ערעזדנוא

 םוחנ יבר ןוא ריט יד ךיז טנֿפע ןטימ ןיא

 ךיז ןבָאה רימ .ןַײרַא טמוק ןרענדָארָאהַו

 -עגוצ טָאה זדנוא ןוֿפ רעדעי .ןקָארשרעד

 ןטלַאהַאב טלָאװעג ןוא ןטרָאק ענַײז טּפַאכ

 -ָאּפס םוצ ךַײלג ןעגנַאגעגוצ זיא םוחנ יבר

 וצ טגָאז ןוא טלעגנטרָאק םעד טימ קיד

 .ךַײא טליּפש ,ךעלרעדניק ,השקשינ :זדנוא

 ןַײז חילצמ ךַײא לָאז רעטשרעביוא רעד

 ַײברעד .סניוועג םעד קעװַא טיג רימ רָאנ

 -ַײב ןיא ךיז וצ ןטָאשעגרעטנורַא רע טָאה

 טָאה רערעדעי .טלעגנטרָאק סָאד עלעט

 יבר ןוא ענעשעק ןוֿפ טגיילעגוצ סעּפע ךָאנ

 לכיימש ןבלעז םעד טימ קעװַא זיא םוחנ

 ,קרָאי-װינ} תומשנ עשידוי ,ןיװטיל .א)

 -נטרָאק ;(3 ,םוחנ יבר ,אטיל ,1 'ב 6

 ,יקסמָאטסַאב .ש) ּפָא טינ ןעמ טיג טלעג

 .ב/9 ,1920 ,ענליוו ,לַאווק םַײב



 טלעגעשַאק

 םוכס ַא ;טלעגרעדלָאש+- וצ םינָאניס ַא (ב

 ןָאק רעדעי ַײב עקװַאטס ןוֿפ ןעמונעגּפָארַא

 -הדועס עקידתוֿפּתוש ףיוא ליּפשנטרָאק ןיא

 קחצי) לדיימבוטש םעד רַאֿפ רעדָא ךעל

 ןליּפעטרַאזַא ןגעק ףמַאק רעד  ,דניקביר

 ;3 הרעה ,58 ,ו"שת ,קרָאירינ ,דִיי ַײב

 .126 ;1 הרעה 2
 ן5091

 ריא טניימ ריא :לטַײֿפ 'ר :טלעגעשַאק

 יז ?תוֿבינג יד טימ קיטרַאֿפ ןיוש טנעז

 -גנירּפשוצ ,סעקשטַאילָאב טנזיוט ךָאנ ןבָאה

 יבַא טָאג ןעקנַאד ייז ,ןטַײז עלַא ןוֿפ ךעל

 הניתנ יד יװ ןעמָאנ ַא סיוא רָאנ ןטכַארט ייז

 סָאד ,"טלענעשאק; זיא סָאד :ןסיײה לָאז

 -רוט,+- זיא סָאד ,לזמילש ַײנ ַא סעפע זיא

 -עשַאק ...זיא סָאװ :חרוא .?טלעג-עמ

 רשֿפא !ךַאז עַײנ ַא סעפע זיא סָאד ?טלעג

 הריש-תבש ךעלעגײֿפ יד להק טעװעדָאה

 ןעוװעדָאה יײז :חרז 'ר ...?עשַאק טימ

 :חרוא .(ןטַאדלָאס) רעטיוװקסָאמ טשרמולכ

 !ןּפיױרג ייז ךָאד טיג רסיק רעד שטַײטס

 ךיא .ךיז להק ןיוש טלַאהַאב סָאד :חדז יר

 .ןעװעג לחומ ךיוא סָאד ןיוש ייז טלָאװ

 ןֿפערטנָא טעװו לשמל עשַאק עצנַאג יד רָאנ

 טכַאמ ףוס םוצ ,ךָאװ ַא ךעלברעק ןעצ לָאמַא

 טרעדנוה ןָא טֿפערט סָאװ ,סרעטסייר ןעמ

 זיא סע עשטָאכ -- ךָאװ ַא ךעלברעק

 ןעמ ןוא .לייח ןייק ָאטשינ רָאג לָאמַא

 !סעקַאּפיס םינמאנ ַײברעד ךָאנ טלַאה

 ,"טלעוו רקפה יד; ,ןָאזניוװעל רעב-קחצי)

 -רעב} וועַיק ,קעהטָאילּביּבסקלָאפ עשידּוי יד

 'ר ;(139--138 ,1888--ח"מרת ,ןוועשטיד

 עכעלטע ןענַארַאֿפ זיא סע... :לטַיֿפ

 -= טַאלב ןענַײז ייז יבַא ,טָאטש ןיא םידיגנ

 יײז טקעטש ןעמ ,טסיזמוא טינ םתסהמ

 ַא םעד ,טלעג'המיתח+ םעד :ּפָא סעּפע

 ןוא ייז ףיוא ךעלהדועס טכַאמ ןעמ ,עלהנתמ

 ךעלברעק עבלַאה וצ ךָאנ ייז טלייט ןעמ

 ןומ םלוע רעניימעג רעקירעביא רעד :;ךיוא

 ךָאד טגיל רעד .ןמָא ןגָאזכָאנ יאדווב ןיוש

 זיא רע :זדנוא ַײב המדא רעד ןיא רָאג

 רָאנ םערָאװ ,ינענכ-דֿבע ןַא דיגנ םַײב ללכ

 טלעג-הרוֿבק -- 219 --

 ןַײרַא ןיוש םיא ןעמ טלעטש טָא .סעּפע

 ןעמ טנָאמ טָא ןעװעדָאה וצ רענלעז ןעצ

 יד םערָאװ) לברעק ןייא טלעגעשַאק םיא

 טָא (להק טימ סנייא ךָאד ןענַײז םידיגנ

 דיחי-ןב ַא דניק ןַײז רָאג םיא ןעמ טמענ

 .(1236 ,טרָאד) טורקעד ַא רַאֿפ קעװַא
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 טכַארבעג רַאֿפ לָאצּפָא ןַא ,טלעג"הרוֿבק

 רַאֿפ טרָאװקערש ַא .לארׂשי-רֿבק וצ ןרעװ

 -ּפָא ןגעלֿפ תולווע עסיורג .םערָא ןוא ךַײר

 יבגל אשידק הרֿבח רעד דצמ ןרעװ ןָאטעג

 -ער טשינ זַײװנטַײצ ,םימותי ןוא םילֿבא יד

 םורַא .תמה-ןויזב טימ וליֿפא ךיז קידנענעכ

 ןעמוקעגֿפױא סיוא טזַײװ זיא טלעג-הרוֿבק

 ןוֿפ ןוא עטיט ןוֿפ ןסַײרע לטרעוו סָאד

 סנייטשנרעב :;א/70 ,יקסמָאטסַאב) "עקידעבעל

 חסונ רעקידרעטעּפש ַא ןַײז זומ ??ןסַײר,

 טרָאװכַײלג סָאד ךיוא ,(לטרעוו םעד ןוֿפ

 ןלָאצ רָאג ןומ ןוא השורי ךָאנ ןעמוקעג;

 עזעידיא ,וָאקינשזָאריּפ .י) ?טלעג-הרוֿבק

 ַײב ;146 ,ח"סרת ,ענליו ,רעטרעווכירפש

 ,השורי ךָאנ טמוק ןעמ זַא; :ןענייטשנרעב

 ,131 ,"הרוֿבק יד ןלָאצַאב טפָא ןעמ זומ

 רעד זַא ,סיױא עקַאט טמוק .(1878 'מונ

 טשינ ,החונמ ןייק טשינ לָאמנייק טָאה דַיי

 ןױש .טיוט ןכָאנ וליֿפַא ןוא ןבעל םַײב

 ןעמ זַא; :ןבָאה לטרעוו ַא ליוו ןבעל םַײב

 -הריד-+- : תוגאד ייווצ ןעמ טָאה ,זיוה ַא טָאה

 -הרוֿבק ןוא ,ןבעל ןעמ טעװ רעמָאט טלעג

 לאומש) "ןברַאטש ןעמ טעװ רעמָאט טלעג

 -קלָאֿפ ןשידיי ַא ןוֿפ ןטֿפירש ,ןייטשניבור

 טיט ןכָאנ .(28 ,21938 ,ענליו ,טסירָאל

 -ַאמ ,ּורוצ אשידק-הרֿבה יד טשינ טזָאל

 ,ןויזב טימ טַאז ןיוש טרעװ רע זַא :טרעט

 ןטלַאהסיוא טינ ןיוש ןעק רע / ,השוב טימ

 טניֿפעג / ,טלעוו ןַײז ןיוש טזָאלרַאֿפ ןוא

 ןעמ / :אשידק-הרֿבח ַא טלָאמעד ךָאנ ךיז

 -הרוֿבק טסַײר ןעמ ןוא םימותי יד טלזגַאב

 ,קרָאי-וינ ,רעדעיל ,רעזנוצ םוקילא) טלעג

 ךיז טָאה טסיזמוא טשינ .(א/192 ,81

 -גרָאצ ַאזַא טָא ןסירעגסױרַא ןרעזנוצ ַײב

 ךיוא טָאה טסירק רעד, :טסעטָארּפ רעקיד



 טלעג-הרוֿבק

 לעדַאגָאב ַא טָאה רע / ,ןטּוירּפ ,רעלעטיּפש

 טָאה רע / ,דלעֿפ ןַײז םורַא ןקרַאּפ ַא ןוא

 -קער ךיוא טיג רע ,ןלושערעל ךיוא

 ןוא עקבָארָאק ןייק טלָאצ ןוא / -- ןטור
 רעד .(213 ,טרָאד) "טלעג-הרוֿבק ןייק טיג

 גרעבשרעה לאומש-םהרֿבא רעקירָאטסיה

 אשידק-הרֿבח רעד ןגעוו טגָאזעג ןיוש טָאה

 ,י"שת ,קרָאי-וינ ,2 'ב ,קָאטסילַאיב סקנפ)

 ךס ַא ןיא טָאה הרֿבח עקיזָאד יד 9

 -רַאֿפ טינ ןליוּפ ןוא דנַאלסור ןיא תוליהק

 ןוֿפ ךשמב טייקילייה ןוֿפ ןעמָאנ ַאזַא טניד

 -טינ עריא טימ -- טרעדנוהרָאי ןטצעל

 םישרוי יד ַײב ןעִיצוצסױרַא םיׂשעמ עקילייה

 יּפָא םענעגיא רעיז טל טלענ-הרוֿבק

 -עג ןזיא סָאװ ,ןוֿבזע ןוֿפ סיירג יד ןצַאש

 -- ןעמוק טגעלֿפ סע ןוא .רטֿפנ ןכָאנ ןבילב

 וצ -- לָאמ ךס ַא טנַײה ךָאנ טמוק סע ןוא

 ַא ןגיל םיא טזָאל ןעמ זַא ,תמה-ןויזב ַא

 הוושומ טרעװ ןעמ ןענַאװ זיב טַײצ עגנַאל

 רעדיו טלעג סָאד ןוא .םישרוי יד טימ

 ענעגייא ףיוא ןבעגסיוא תורֿבה יד ןגעלֿפ

 -נערטש ."ךעלהדועס ףיוא וליֿפַא ,ןתוכרטצה

 רעד טַאהעג טָאה םעד ןגעקַא תונקּת עג

 ןוא ג"מת ןרָאי יד ןיא תוצרא עברא דעװ

 גהנמה בברתשנ תולהק המכבש :ח'נת

 ןוצרכ הרובק תועמ חקיל ,שיבהו ערה

 הטמל םק סמחהו ,הבצק ילב שיאו שיא

 םייחה םילזוגש ,םנועל ץק ןיאו ,עשר

 ,םילדו םיכלוהו םינוונתמ םישרויהו .םיתמהו

 יתלבל םהינפ לע 'ה תארי םימש אלו

 תרובק םיבכעמש דיבכה ןורחאו .ואטחי

 םיזבמו ,ודובכל אלש םתרובק ןילהל םיתמה

 ירקיל אל םישח םניאו ...תמה םילוונמו

 ,ןירפלייה לארשי) יבכשד ירקיל אלו ייחד

 ,ה"שת .,םילשורי ,תוצרא עברא דעו סקּפ

 טלעג-הרוֿבק זיא טָא ןוא .וטקת 'ייס 0

 : םירוקמ עשירַארעטיל לָאצ ַא ןוֿפ טכיל ןיא

 ךעבענ זיא יז זיב ,טעזירגעג ריא טָאה רע

 ןוא טלעוו רעד ןוֿפ קעװַא טַײצ רעד רַאֿפ

 ,טַאהעג ךָאנ טָאה רע סָאװ ,עטשער יד טָאה

 -הרוֿבק רַאֿפ ןבעגקעװַא טזומעג רע טָאה

 טניימעג ןבָאה אשידק-הרֿבח ןעד .טלעג

 טלעג-הרוֿבק -- 220 --

 טָאה סע .ךַײר גונעג ךָאנ זיא רע סָאד

 ךיוא זיא לרעמש 'ר ןוא טרעיודעג ליֿפ טינ

 לעקיציײח ,ןד"מא|) שדקה ןיא ןברָאטשעג

 ףיוא דניצַא ןוא ;(33 ,1856 ,עשרַאװ ,ןײלַא

 -נַײא טלעװ ַא טימ וטסליו רעטלע ןַײד

 ןיא זדנוא ַײב ָאד זיא סע ןעד ,ןסַײר

 רעטסישט ַא טלעג-הרוֿבק םעד טימ דָארב

 לֿבֶא םעד סיוא ךָאד טּפַאצ עמ  ,יָאבזַאר

 רעדָא סעקרעמערק יד ,ןד"מא|) טולב ןַײז

 ,ענליו ,הנוגע רעדָארב יד ענימ עדלָאג

 םיא ַײב רע טָאה ױזַא ;(22 ,1865--ו"כרת

 טוט סע סָאװ ,ָאװטסריזדּפָא יד טגערֿפעג

 גרָאט רעד ,טלענ-הרוֿבק רעד ַײב ךיז

 ,השבלה רעד ַײב זיא סָאװ ,בוטש-הרהט ןיא

 עמורֿפ יד ןוֿפ ַײרעסַײר יד רעטַײװ ןוא

 -ַאב ייז סָאװ ,טַײל-תורֿבק יד ןוֿפ רעבַײװ

 ,םלוע-תיב םעד ףיוא טרָאד לֿבֶא םעד ןסַײר

 ליֿפ דלַאב הרוֿבק יד ןָא טמוק סע סָאד

 ןגעלֿפ ךױא ...הנותח יד סלַא רערעווש

 םערַאיל ליֿפ ױזַא ןכַאמ טינ ךיוא םיֿבורק יד

 עזיד לַײװ ץלַא זיא סָאד ןוא ,דניצַא יו

 עסיורג ןעמענ וצ ןבױהעגנָא ןבָאה הרֿבח

 םישרוי יד ןסַײרַאב וצ ןוא ןטלעג-הרוֿבק

 ךרוד ןרעװ תולדב ןוא ,רועיש ַא ןָא רָאג

 ךָאנ וצרעד ,טינ רענייק ליוװ ןברַאטש םעד

 ןכעװש .,תודועס ַײס סעקדועס ַײס ןכַאמ

 איד ,ןדימא|) טלעג עזיד רַאֿפ ןסערֿפ ןוא

 --ח"כרת ,ענליו ,וילסכ ו"ט ןופ טכַאנ

 זיא לַאּפיצנירּפ רעזדנוא ;(35--20 ,7

 חסּפ רַאֿפ ,זיא רדס רעד יװ ,ןברָאטשעג

 ,געט ַײרד עצנַאג ןגעלעגּפָא ךיז זיא ןוא

 ןעמוקכרוד טנעקעג טינ טָאה ןעמ לַײװ

 ןוא ...טלעג-הרוֿבק םישרוי יד טימ

 -ַאילריכ עלַא זדנוא ןוֿפ ןבילקעגסיוא ןבָאה

 רעבליז טימ םעלַא ןיא ,םילק ןוא סעק

 -הרוֿבק ףיוא טנזיוט ַײרד רעלָאט ַא ןענַײש

 ,ח"כרת ,ענליוו ,לידנער רעד ,ד"מא) טלעג

 !ןרעוװ עסקַאט-לעב סיוא רָאנ רע זָאל 4

 !זיא רעטלע רעוװ ...ןזַײװ םיא ןלעװ רימ

 ?טלעג רעזדנוא רַאֿפ ףיקּת ַא ןַײז סע טעװ רע

 ןלעװ רימ ןוא ןבָארגַאב זדנוא סע טעװ רע

 .ב .א) !ןלָאצַאב טלעג-הרוֿבק ןיײלַא ךָאנ



 טלעג-הרוֿבק

 ,1927 ,ענליו ,קרעוװ עשידיי סרעבָאלטָאג

 -ענ טלעג-הרוֿבק ןיא ;("לוגלג רעד ,2

 -ַאיצעּפס טַײל-הרֿבח רעזדנוא ןענַײז ןעמ

 וליֿפַא ןעוו ,סיוא טינ טכַאמ ייז ַײב ,ןטסיל

 טימ טכַאמענּפָא לָאמ ןייא ןיוש ןבָאה ייז

 -ּפָא תמ םעד ןיוש ןבָאה ןוא טלעג-הרוֿבק

 ןגײל ןוא הטרח ךָאנרעד ייז ןבָאה ,ןביוהעג

 תמ רעד ביוא ,רוֿפ ןֿפױא קירוצ תמ םעד

 -ערָא ןַא קינֿבושי ַא ַײב .ןַאמ-בושָי ַא זיא

 יד טּפַאצעגסױא םיא ייז ןבָאה ...ןַאמ

 טָאה רע ןוא ,לגענ יד רעטנוא ןוֿפ טולב

 -הרוֿבק לבור ןצֿפוֿפ ןבעג טזומעג ייז

 ןבָאה ייז סָאװ ,רָאי םעד ןיא ןוא .טלעג

 יז ןבָאה ,לבור טנזיוט ...ןֿפַאש טֿפרַאדעג

 סע ,עקידעבעל ןוֿפ ןוא עטיוט ןוֿפ ןסירעג

 -געמ ןעװעג טינרָאג רָאי םענעי ןיא זיא

 תאטח ,ריֿפַאס .י .א) ןברַאטש וצ ךעל

 ,ענליו ,עלעזערד עניױע איד רעדָא להקה

 סָאד סייוו רע ;(73 :ךיוא ;71 ,ווװ ,ח"מרת

 ,רונש עטשרע יד טָאה יז ןייש יװ ,טשינ

 יז סָאװ .טלדנַאהַאב ,רָאי עגנַאל וצ ריד

 -ניא ךָאד ךיא םענ טסָאקעגּפָא ריא טָאה

 -הרוֿבק עלייה ,תוריכׂש ןייק טשינ ןצנַאג

 יך'ניא'ה) סנגייא רעצנַאג ַא ןעוועג זיא טלעג

 ,ענליוו ,דלָאהרעדנּואװ המלש 'ר ,ןוהּכ .אן

 טגָאז -- רשֿפא ןוא ;(49 ,1887--ח"מרת

 ןָאטעג לָאמַא סע יי ןטלָאװ -- ןעמ

 ןֿפרעד לָאז סע ,ארומ יד טשינ ןעװ

 !טלעג-הרוֿבק טימ טוט ןייק סױרַא טשינ

 טֿפרַאש אשידק-הרבח זַא ,טסּוװעג ןבָאה ייז

 ןוֿפ םענייא ףיוא ןייצ יד גנַאל ןיוש ךיז

 -רעטעּפ ,ןעטֿפירש ,ץרפ .ל .י) קלָאֿפ רָאּפ

 ענעי ףיוא אישק ַאק ,19 ,שו ,1903 ,גרוּב

 רָאנ ;("הֿפגמ תעשב, ,65 ,וװ :ךיוא ;"טַײל

 !טלעג-הרוֿבק לבור 26 -- היחמ ַא

 ,ל .י) !טשינ ,טשינ ;הֿבדנ ַא ביג ?טסליװ

 ;?ןֿבדנ רעד, ,208 ,7 'ב ,קרעוװ עלַא ,ץרּפ

 ?טלעג-הרוֿבק ןבעגעג טָאה רעװ רעבָא

 טוג ץנַאג (ןנחֹוי ףיוא טזַײװ) רע זומ !רימ

 ,רֹוכב רעד ךָאד זיא רע ...קלח ןַײז ןלָאצַאב

 ףסוי הכימ) םיקלח ייווצ ןבעג ךָאד רע זומ

 ןעטיױו ַא ןופ םיבתּכ עשידוי ,ןוירג ןּב

 טלעג-השודק -- 221 --

 ןַײמ ןעוו ;(119 ,ו ,ד"ּפרת ,ןילרעב ,בורק
 ןעמ ןוא ןברָאטשעג זיא רעטָאֿפ סתיבה-לעב
 -עג ךיא בָאה ,טלעג-הרוֿבק ןטעבעג טָאה
 רָאנ רעבָא ,לבור 1000 ביג ךיא זַא ,טגָאז
 -ָאצַאק רסיא לארשי) הרוּת-דומלּת ַא ףיוא
 ,1924 ,קרָאי-וינ ,ןעבעל רהאי גיצכעז ,שטיוו
 זַא ,ןלַאֿפעגנַײא טינרָאג םענייק זיא סע 0
 -תיב ןשידִיי רענישטנעֿכ ןטלַא םעד ףיוא
 ןטלַאהַאב ,תוֿבצמ ןוא םירֿבק ןשיווצ ,ןימלע

 ,דניק ריא טימ עמַאמ עשידַיי ַא סיוא ךיז
 רעד ...ךָאנ טגָאי תומה-ךאלמ רעד ןעמעוו
 -מוא טעברַאעג טינ טָאה יקסנישטוק רעטלַא
 -יונ סָאד ןעמוקַאב רַאֿפרעד טָאה רע ,טסיז
 ַא, ,שטיוועלומש .י) "טלעג - הרוֿבק, עקיט
 22 טָאה סָאװ ,ױרֿפ רעשידִיי ַא ןוֿפ ךובגָאט
 ,סטרעוורָאֿפ ,"רֿבק ַא ןיא טבעלעג םישדח
 ב/265 ,גרעבנייטש .י .(4/6 ,1958 ,12 'צעד

 טעוװ אשידק-הרֿבח; : ןעלעדנעמ ןוֿפ טגנערב)

 .("טלעג-הרוֿבק ש"חר ןטוג ַא ןעמענ

11 

 -הקולח+- וצ ףדרנ םש ַא ,טלעג"םינצבק
 -וא ןלעװ ייז זַא ,טינ ןעלֿפײװצ רימ : טלעג
 ןענייז ןלוּפ ןיא רָאנ ,ןקריוו קרַאטש םוטעמ
 ןקישוצ ייז ןעמ טעװ סנטסכעה ;קּפוסמ רימ
 רעד וצ טשינ ןגױט סָאװ ,םינלטב עטלַא
 סָאװ ,רעדניק ענעדַײז ױזַא רעדָא ,טעברַא
 עלעקלעמרַאי ענעלָאװ עקידלָארשי-ץרא סָאד

 ןבָאה ,טלעג םינצבק וצ טכער ַא ייז טיג
 לוק) םידיסח טרֿפבו ןבעג וצ ביל עקינייוו

 .(ג/69 ,9 'מונ ,ז"כרת ,רׂשבמ

11 

 -רֿבק ףױא טלייטעצ הקדצ ,טלעג-תורֿבק
 ןוֿפ רעיוט םַײב רעבַײװ עקידהניחּת : תוֿבא

 -םימי יד ֿברע טלעג-תורֿבק ןטעב / םימחר

 ףיוא ןוחטב ןכעלטיא ןביג ןוא / םיארונ

 ןעמעלַא ןשטנעב ןוא / "לטיווק-טוג, ַא

 ,ןייטשניוו שירעב) לוק קידהלעי ַא ףיוא

 .(254 ,1947 ,קרָאי-וינ ,עמעָאּפ ,עשייר

21 

 -עטַאק רעבלעז רעד ןיא ,טלעג"השודק
 רימ ַײב ןוא ::טלעג-שדקה+  יװ עירָאג

 טָאה -- !סנגייא ןיק טשינ סָאד זיא



 טלעג-ןישודק

 ..טסיױו וח ..:ןפינשעצ בה רעה ךיל

 ןוא טלעג-השודק טלזגעג טסָאה וד זַא

 ןעמוק ןטַײצ עקילָאמַא טגעלֿפ רַאֿפרעד

 ,ןטפירש עטלמאזעג ,ןעזייר םהרֿבא) הליקס

 טגָאז סָאװ ;(75--74 ,אוו ,1933 ,קרָאיײוינ

 ,ייז ַײב טכערמוא זיא !? רשוי םעד וצ ריא

 טלעג-השודק ףרַאד ןעמ טגָאז רענעי זַא

 ,ח"כרת ,רׂשבמ לוק ,.פ .מ) ןשַאנרַאֿפ טינ

 .(ב/256 ,34 'מונ

31 

 ןַאמ ַא סָאװ טלעג סָאד (א ,טלעג"ישודק

 :שדוקמ סיא וצ ןַײז לָאז יז ,ױרֿפ רעד טיג

 טימ טדערעג טָאה רענייא ביוא ,רבדמ היה

 ...טג ריא ןוֿפ םינינע יד ןגעװ ױרֿפ ַא

 ריא טָאה רע ןוא ...ריא ןַײז-שדקמ רעדָא

 (טלעג)-ןישודיק ריא רעדָא טג ריא ןבעגעג

 ,ַאקשורטעיּפ החמׂש ןוֿפ שידִיי ,תוינשמ)

 ארמג יד ;(ז ,'ד קרפ ,ינש רשעמ ,םיערז רדס

 ...תוכלה עכעלטע הנשמ רעד ןוֿפ טנרעל

 חילש ַא ןרעװ ןעק ױרֿפ ַא זַא ,סנטירד

 ריא רַאֿפ ןעמענוצוצ ױרֿפ רערעדנַא ןַא ןוֿפ

 ,םישנ רדס ,טרָאד) טלעג-ןישודיק יד

 -יֵלַּכ רַאֿפ ש"חר (ב .('ז ,ב קרּפ ,ןישודק

 .טלעג-תורטש+- ןיא םוקמ-הארמ .שדוק
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 -ֿפױקנַײא סָאװ ענעגייא סָאד ,טלעג"המידק

 ןיא טלײטעגנַײא ןרעװ םירֿבח יד ::טלעג

 רֿבח :ןעגנולָאצנַײא ערעייז טיול ןסַאלק 4

 ןוא רָאי ַא לבור 1 טלָאצ רע זַא ,ידימּת

 רע זַא ,דבכנ רֿבח :טלעג-המידק לבור 2

 -המידק לבור 5 ןוא רָאי ַא לבור 3 טלָאצ

 ַא לבור 5 טלָאצ רע זַא ,דסימ רֿבח ;טלעג

 רבח :טלעג-המידק לבור 10 ןוא רָאי

 רָאי ַא לבור 10 טלָאצ רע זַא ,דבכנ דסימ

 הנמאנ האירק) טלעג-המידק לבור 25 ןוא

 עההבח -- תמא תהחת תפיושש - ..תאמ

 -עי ;(29 ,ןב"ערת} ,םלשורי ,א"ערת ,הדסונ

 ןיא ןרעװ ןעמונעגנַײרַא ליו סע רעװ רעד

 ,ױרֿפ ַא רעדָא ןַאמ ַא ןה הרֿבח רעזדנוא

 ,םלעג:המידק רַאלָאד 10 ןלָאצנַײא זומ

 ,רעטסעװש ַא רעדָא רעדורב ַא ןעװ ןוא

 ,יֿבצ ֿבקעי תיב הרֿבח רעד וצ טגנַאלַאב סָאװ

 טלעג-הליהק -- 222 --

 ףרַאד ,הרֿבח רעזדנוא ןיא ןעמוקנַײרַא ליוו

 טלעג-המידק ראלָאד 100 ןלָאצנַײא רָאנ

 יד טלָאצעגסױא טָאה רע רָאֿפעב ןוא

 ןױרֿפ ןוא ןַאמ} ייז ןענַײז טלעג-המידק

 תונקת) טיֿפענעב ןייק וצ טקיטכערַאב טינ

 תיב הרבח ןמ תוינשמו םילהּת הרבח ןמ

 ,ןילקורב ,טירטס ראאמ 50 ,יבצ בקעי

 ַא ןעו ;(14 ,6 ,1918 ,ןילקורב ,ח"ערת

 רעדָא ןרָאװעג טרידנעּפסוס זיא רעדורב

 ,הרֿבח רעזדנוא ןוֿפ ןטָארטעגסױרַא ןיילַא זיא

 רע ןדַײס ןרעװ ןעמונעגנַײרַא טינ רע ןעק

 טלעג-המידק רַאלָאד 10 ןלָאצנַײא טעװ

 ,(האצוה) 490 ,ווָאקשטוטס .(18 ,7 ,טרָאד)

 -טנַאה+ רַאֿפ טלעג-המידק טגנערב ,א,0

 .טלעג
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 -שידק םענעגנודעג ַא רכׂש ,טלעג"שידק

 טָאה טנוװָא-רעטניוו ןטלַאק ַא ןיא :רעגָאז

 -ַאב וצ טגָאזרַאֿפ הנח עמורֿפ עקנַארק יד

 'ר זיױלק ריא ןוֿפ שמש םעד ןקידירֿפ

 ךָאנ לָאז רע סָאװ ,רַאֿפרעד ץָאלק ןמחנ

 לַײװ ,שידק ןגָאז ןוא תוינשמ ןענרעל ריא

 רעד ...טַאהעג ןטשינ} ןוז ןייק טָאה יז

 שידק םעד טָאה ץָאלק ןמחנ 'ר רעמורֿפ

 עכעלטע ענייש יד רַאֿפ טיהעג טסנרע רעייז

 רע טָאה טלעג-שידק ןוֿפ עקַאט ןוא לבור

 טֿפױקעג ןעקבייל ןקירָאי טכַא ןַײז רַאֿפ

 ןוא ךעלעוויטש רָאּפ ַא טימ עקטָאּפַאק ַא

 יד ןוֿפ רענייא ןיא טריֿפעגּפָא םיא טָאה

 יק) הרות ןענרעל וצ תוֿבישי עטסּוװַאב

 -נּוא איד רעדָא ץָאלק עקּביל ,ןײטשּפע

 .(3 ,ז"נרת ,ענליוו ,הלּכ עיירט
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 רעד טרעהעג סָאװ טלעג ,!טלעג"הליהק

 :טנכער !רעמ ףרַאדַאב דַיי ַא :עדניימעג

 ףיוא הלח עסַײװ ,תבש ףיוא שיֿפ עטליֿפעג

 ןערֿפַאז טימ -- םירוּפ ףיא .ֿבוט-םוי

 ,רעבַײװ רַאֿפ תואוקמ ,רעדניק רַאֿפ םירדח

 ןוא םיטחוש רַאֿפ טלעג-הליהק -- טנַײה

 ,ענליו ,קרעוו עלַא ,ץרּפ .ל .י) םינבר

 .?עשרַאװ סיוא ווירב ַא, ,195 ,8 'יב ,5
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 טלעג-הליהק

 רעטלעגרמּכ יײלרעלּכ יד ,;טלעג"הליהק

 וצ טַײצ ןוֿפ ןבָאה תוליהק עשידִי סָאװ

 ,קעווצ-הטיחש  רַאֿפ טזָאלעגסױרַא טַײצ

 לגנַאמ ַא תעשב) טלעגטיונ ,(תוטורּפ) הקדצ

 :ןעז .המודּכו (טלעגניילק+- ןיא

 ןאופסח 1605 (2סענמנטמוזע 104605 ;

 עזצוסזז0 1060100, 1993, אש , 167-182.

 רעטקורדעג ַא ךיז טניֿפעג וויכרַא-אווַיי ןיא
 לטעטש ןוֿפ רעגריב יד וצ יזַאקירּפ, רעשיסור
 -סיורַא ,"רעײמרַאטױר םירֿבחא יד וצ ןוא ץערָאק
 -ַאק ןשלטעטש ןוֿפ 1919 ַײמ ןט8 םעד ץזָאלעג
 יָאקינ :יװ רעטלעגיריּפַאּפ עלַא זַא ,טנַאדנעמ
 סעקניארקוא ,סיקסנערעק ,סנכייצ-טלעג רעװעיַאל
 עשידִיי רעצערָאק יד סָאװ ,טלעג סָאד ךיוא יװ
 עיצַאלוקריצ ןיא ןבָאה ,ןזָאלעגסױרַא טָאה הלהק

 יכדרמ 'רֿפ ןוֿפ ןזיװעגנָע טכער עבלעז יד
 .(ןייטשנרעב

 ןםנוגמס
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 ,טלעגיסלהק ,טלעגישילהק ,טלעגילהק

 סָאװ טלעג ,טלעג"עשלהק ,טלעג"שלהק

 טלעג-סגנולָאצּפָא ;רוביצ םוצ טרעהעג

 עדניימעג רעד ןוֿפ טנַאמעגֿפױא טרעוו סָאװ

 ,במָאלָאג .נ .צ) "ןסערעטניא עשלהק ףױא

 :(א/226 .ע"רת ,ענליו ,יותשלב םילמ

 שאו רטלעג ןוֿפ טשע רנייא ןעװ לכואה

 זיא .תונמלאו םימותי טרעהיגוצ טייל ימרא

 שלהק רעד רכלעוו ךיוא רוסיא ןעד ןיא

 הֿבוג ךאד זיא להק ןעד ,זיא רתיימ טלעג

 םימותי ןוֿפ וליֿפַא טייל איילרלא ןוֿפ טלעג

 שעד יטלוז ןישע זילא ךיילג זיא ,תונמלאו

 שריה יבצ) תונמלאו םימותי ןוֿפ שיילֿפ

 ,ה"סת ,ןיימד טרובקנרו ,רשיה בק ,ריונדייאק

 ןיצידעמ ילא ךיוא איו ;(דמ קרפ ,א/טפ

 ןזייא השמ) ןיה ןגנג זיא טלעג שלהק זיוא

 -שורפ ןוגינב דיל גאלק איינ ןייא ,טאטש

 -רע ןשורג ןעד רביא דיל םישודק רציט

 עט10 ףוס ,ןד"עת ,גָארפ} שופיע ןֿכילקערש

 ןוֿפ קיטיונעג ףרַאד'מ סָאװ םעד ץוח ;(טַײז

 תודמעמ ענַײז ןדִיי ןטוג םעד טלעג-סלהק

 ףסוי) ןבעג ע"על הֿבדנ עסיורג יד ןוא

 ;(228 ,1937 ,ענליוו ,םיֿבתכ עשידִיי סלרעפ

 -לעב רעסיורג ַא ןעוװעג זיא קודצ רעד

 טינ לָאז ןעמ זַא ,זיא עצעזעג יד ןוא :ֿבוח

 ףשטנעמ ַא ױזַא טלעג-סלהק ןעױרטנָא

 טלעג-להק -- 223 --

 טריטָארקנַאב לָאמַא ןיש טָאה סע רעװ

 -ירֿפ ַא) דרוי רעד ,ןקיד ריאמ-קיזַײא})

 ,עשרַאװ ,ןרערָאנש רעד ןוֿפ חסונ רעקידרע

 טלָאװעג להק טָאה לָאמ ןייא ;(5 ,5

 ןמאנ ַא רַאֿפ דיגנ םענעלַאֿפעג ןזיד ןכַאמ

 -רעד טינ רע טָאה ,טלעג עשלהק רעביא

 ןױש טָאה סָאװ ,שטנעמ רעד ...ץזָאל

 טינ םיא ןעמ לָאז ,טצעזעגנָא לָאמ ןייא

 רעד ,ןד"מא|) טלעג עװטסעצבָא ןעױרטנָא

 זיא סע רעװ ;(12 ,ו"כרת ,ענליוו ,רערָאנש

 טריֿפ ןוא רעגרָאזרַאֿפ סלהק טרעוו ,ףיקּת ַא

 ןובשח ...זָאנ רעד ַײב םורַא טָאטש יד

 -לֶעג עלַא שטָאכ ,ּפָא טשינ םענייק רע טיג

 רַאֿפ טָאה רע .םיא וצ ןַײא ןסילֿפ רעט

 -םלהק טימ ןרָאװ ,טינ ארומ ןייק םענייק

 .םיצירּפ יד ַײב ֿבושח ַא רע זיא טלעג

 ,שיֿפ עטליֿפעג עשידִיי םיא ַײב טסע רענייא

 ,רׂשבמ לוק ,זרא) לגוק רערעדנַא רעד

 ;(308 :ךיוא ;207--206 ,20 'מונ ,ו"כרת

 טסייו רע ,ןעניקװַאיּפ רָאנ עקַאט זיא טוג

 טבעלרַאֿפ רע ,סערָאביװ ןוֿפ םעט םעד טינ

 טצנַאט ןוא ליװ רע ליֿפו טלעג-סלהק

 ןוֿפ השקשינ טעװ רע .תונותח עלַא ףיוא

 !ש"חר טוג ַא ןעמענּפָארַא ךיוא הנותח רעד

 -ליוו ,עסקַאט איד ,םירפס-רכומ ילעדנעמ)

 ַא יװ זיא עסַאק סלהק ;(25 ,ב"לרת ,ענ

 רע זַא ,טשינ טנכערַאב רענייק ;דניקֿפיטש

 ןענירד קלח ַא טָאה רעדורב ןַײז ןוא ןיילַא

 טעטלַאװרַאֿפ טכעלש טרעװ סע זַא ןוא

 .ַײבַאד טַײהטמַאזעג יד ןוא רעדעי טדַײל

 טלעג-סלהק ןעק רענײא יװ טרעקרַאֿפ

 טוט ,ןכַאז עכעלצינמוא ףיוא ןעגנערבסיוא

 ןגָארט ןעק להק -- ץלא טסייה סע .סע רע

 -רעב ןוֿפ עסינמייהעג איד ,םיוברעדעצ .ַא)

 זיא גנַאל יװ ;(70 ,ל"רת ,עשרַאװ ,בוזעטיד

 "ןרָאד, ַא ןעגנודעג טָאה ןעמ זַא ,סע

 ?"זירא רעמערָא רעקידלושמוא ןייא ןגעק

 ?טלעֿפרַאֿפ טלעג-שילהק טָאה דנוצ ?סָאװ

 'ב ,1925 ,ענליוו ,קרעוו עלַא ,ץרּפ .ל .י)

 ;(119 .ןענָאטעילעֿפ ןוא ןצַאזפיױא ,שווו

 ןיא סױרַא טקור רעדַײנש רעד יכדרמ

 -עג עקשוּפ עסיורג יד שיט ןטימ עמַאס



 טלעג-להק

 טליֿפעגנָא א טלענ-שלהק רַאֿפ טֿפױק

 רעד ןוֿפ ,שָאוהי) רחֿבומה ןמ קַאבַאט טימ

 ;(31 ,1913 ,קרָאי-װינ ,רענעי ןוא טלעװ

 -בַא זַא ,טסעומשעג ןעמ טָאה םורַא ןטנוא

 טימ רעטנוא םיא טלַאה טרָאּפָאּפַאר םַאר

 עקינייא רָאנ ,טלעג-שלהק טימ יצ ןגייא

 ןבָאה ןוא טסּוװעג טינ םעד ןגעוו ךָאנ ןבָאה

 ןגױא יד רעטנוא טעֿפנחעג ץלַא ךָאנ םיא

 'ב ,1922 ,ןילרעב ,קרעוו ,ןָאסלעגרעב דוד)

 םעניילק םעניא רעטניוו עלַא ןוא ;(129 ,ווו

 םענעברָאטשעג ןַײז ּוװ ,לטעטש ןשיװטיל

 ַא גנַאל ןיוש ןעמ טָאה ,ֿבר םעד ,ןדייז

 טלעג עשלהק רַאֿפ הֿבצמ ענרענייטש

 ַא ;69 ,ש 'ב ,טרָאד) טלעטשעגקעװַא

 -עטליֹוו רעשידַיי רעגיה ַא ןוֿפ רעריסַאק

 ךיז ַײב טַאהעג טָאה טֿפַאשלעזעג רעקיט

 -שילהק עמוס ערעסערג ַא םייה רעד ןיא

 בילוצ טלָאמעד ןעמ טָאה טלעג סָאד .טלעג

 ןיא ןטלַאהעג טשינ ןטַײצ עקִיורמוא יד

 -וצסיוא טיירג קידנעטש רָאנ ,קנעב יד

 נפ - :ןגעװ הששרפז ליה א) ןבעג

 ;127 ,ז"ּפרּת ,זדָאל ,ל"צז לעזיימ םייח-והילא

 טשינ רָאט שדוח-סנרּפ רעד ;(138 :ךיוא

 ןוא תונּתמ רעטלעג עשלהק רַאֿפ ןקיש

 וצ :;תוחמׂש ףיוא םיּתב-ילעב וצ תואקשמ

 היהיש ימ היהיו, םידירי יד תעשב םיחרוא

 רָאי ןיא ,רעטעּפש .(1772) ?אישנה ףא

 -סנרּפ םעד ןרָאװעג טביולרעד זיא 7

 רעטלעג עשלהק רַאֿפ ןקיש וצ שדוחה

 ףיוא ןוא הקשמ ךעלשעלֿפ 3 הנותח ַא ףיוא

 ,לעדנעה .מ ר"ד) ךעלשעלֿפ 2 -- תירב ַא

 -ג"ישת ,סערַײא-סָאנעוב ,ךובלמַאז ,ןעטירזעמ

 -להק יד ףיוא רעריסַאק םעד ;(225 ,2

 ןוֿפ ןעמונעגסױרַא סע טָאה רעכלעוו ,טלעג

 ןיא טצענערגַאב להק טָאה ...טַארטסיגַאמ

 ןוֿפ העידי רעד ןָא לָאז רע ,טכער ענַײז

 סָאד ןעמענּפָא ןרָאט טינ רעײטשרָאֿפ סקעז

 ךיז טָאה עכלעוו ,טלעג-עקבָארָאק+-) טלעג

 ,יקסנירוא .ג) (טַארטסיגַאמ ןיא ןענוֿפעג

 ,ענעשזורּפ ,ענעששזורפ טָאטש רעד ןופ סקפ

 טרַאװ רע ןוא רע טציז זיא ;(1230 ,צ"רת

 סייוו ,םייוֿבש-ןוידּפ לַײװ ,טלעג-סלהק ףיוא

 טלעגריטַאווק -- 224 --

 ,קיויל .ה) הװצמ ַא להק ַײב זיא ,רע

 ,(1945 .קרָאי-וינ} ,גרעבנעטור ןוֿפ ם"רהמ

 רעד ןוֿפ עטימָאק יד סָאװ טקַאֿפ רעד 6

 ןיא ךיז ַײב טגָאמרַאֿפ לוש רעטֿפױקרַאֿפ

 ,טלעג עשלהק עמוס עקיזיר ַאזַא עסַאק

 -כעלטרָאװטנַארַאֿפ יד רערעוװש ךָאנ טכַאמ

 ,ןָאדרָאג ןסינ) ךיז ףיוא ןגָארט ייז סָאװ טַײק

 ,1956 ,7 ינוי ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט רעד

 -נַארב ןסיּול) טָאה .טלעג ןשלהק ףיוא ;?

 זיולב ןרעװ טיובעג ןֿפרַאד ,ןטלַאהעג סַײד

 ןעניד סָאװ ,ןרעררעסַאװ ,ןעײסָאש ,ןגעוו

 ןַײז ףרַאד סָאד .גנורעקלעֿפַאב רעצנַאג רעד

 ןוֿפ טשינ ןוא קלָאֿפ ןוֿפ םוטנגייא סָאד

 ,גָאש רעד ,לָאגניד .ס) ןשטנעמ עטַאװירּפ

 טָאה טלעג עשלהק ;(2/7 ,1957 ,16 'וװָאנ

 סקלָאֿפ ןוֿפ ,ץכ םולש) טענגַאמ ַא ךיז ןיא

 ,יװַאקרַאה .(05 ,194/ ,ָאטנָארָאט ,?ױמ
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 +- סָאװ ענעגײא סָאד ,:טלעגריטַאװק

 הלשכמה לדוג וניאר האר הנה :טלעגרענלעז

 תדמעה ןודינב שמש בקעי 'ה ןמ אציש

 בקעי 'ה ךלהו ...ק"הפ ליח ישנא ןיריטאווק

 לביקו םירישעל םינפ אשנו תואמרב ל"נה

 לצא קר ליח ישנא דימעהו תונתמ םהמ

 דחוש ול ןתנש ימו ריעה ינויבאו םינוניב

 ימו ...ליח ישנאמ ישפח ותיב תא השע

 םינויבא תקנא עומשמ ונזא םוטאל לכוי

 לכמו םהמ עבות ל"נה בקעי 'הש וחווצש

 רימאווק בה בה שדוחב שדוח ידמ םינכשה

 ,אשרַאװ ,יתבר אנבּוד ,תוילגרמ .ז .ח) טלעג

 דוע ;(ד"סקת רדא י"ח רָאי ,147 ,א"ערת

 י'תמ תוליזג תצק איצוהל ןקתל וניאר תאז

 םישנא ינש רוחּבל ל"נה בקעי 'ר ןדי תחתמו

 לבקש המ רטסיירב םושרל תונובשח יאור

 ןמוזמ םיתב ילעבמ טלעג ריטאווק בקעי 'ר

 רתוי לביקש אצמי אצמה םאו תונתמ וא

 א"פע דימו ףכית 'א לכל רוזחי יוארהמ

 רדא א"כ ,טרָאד) ןהנורחא הטורפ דענ

 .(ד"סקת
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 :ךױא) טלעגריטַאװק ,! טלעגריטרַאװק



 טלעגריטרַאוק

 -יטוש רעשירָאטַאגילבָא ןַא ,(תועמ-ריטרַאווק

 ןבָאה ןַײמד טרוֿפקנַארֿפ ןיא ןדִיי סָאװ רע

 ןַא יװ לָאצּפָא ןַא ךױא לָאצ טֿפרַאדעג

 הנושארל :(תיבה -שאר) רעטסטלע זױה

 רהיטראווק תיבג ןפוא לע םהיניע ואשי

 גוהנה אוה ןכו וצי וניתלהק רובע דלעג

 םגו וצי וניתלהק ינבמ דח לכמ הבגנש

 םיתב םהל שיש 'גה 'ימותיו ןתונמןלאמ

 םיתב םהל ןיאשמ םגו םמצעל םיכיישה

 ןיכרעמ הניתנ הניתנב 'יווש םלוכ ,םמצעל

 'הז ףלא לכמ םהמ דחאו דחא לכ םלשל

 ץפ י"ח דבלמו ,ץפ י'ח םהלש ךרע םוכס

 תיבה שאר ימד יצחו 'והז השמח דוע ל"נה

 שי רשא ב"ב ןתואמ ץוח ,רישעכ ךלהכ

 רעד ךָאנ .וניתלהק הפ תינוריע תקזח םהל

 ַא טעמּכ ןעװ ,1796 ילוי ןיא הֿפירׂש

 קעװַא זיא *סַאג רעשידִיי; רעד ןוֿפ טֿפלעה

 גנוריגער-טָאטש יד טָאה ,רעײֿפ ןטימ

 ףיוא טלעגריטרַאװק סָאד ןטינשעג (הררש)

 רעוװו ,הלאש יד ןעמוקעגֿפױא זיא ,טֿפלעה ַא

 רשאב, :החנה רעד ןוֿפ ןַײז הנהנ לָאז

 יצחה םהל חינה ה"רי הררשה דסחבש

 -יוחמ 'יהש תועמ רהיטראווק תוניתנהמ

 ופרשנש םדוק שדוחו שדוח לכ םלשל םיב

 תנש םידוהיה בוחר יצחל בורק ה"ועב

 י"ש וחיווריש המה ימ ולאשו רבעה ויונקת

 ןַײמד טרוֿפקנַארֿפ להק סקנפ) "וז החנה

 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא ,ב"סקת--ב"יש

 -ָאד ,662 'מונ ,םילשורי ןיא קעטָאילביב

 םעד ףיוא .(ח"נקת ירשת ז"כ ,518 טנעמוק

 -נא רעטשרע רעד זיא טנעמוקָאד ןגנַאל

 סחנּפ יבר ,האלפה לעב רעד ןבירשעגרעט

 -וקָאד רעקידרעירֿפ ַא .ץיוורוה שיא יולִה

 טבש יט ןוֿפ "דלעג רהיטאווק, ןגעוו טנעמ

 ,443--442 'מונ רעטנוא ךיז טניֿפעג גנקת

 -קנַארֿפ םעד ןוֿפ גנובַײרשַאב עטוג יונעג ַא

 ֿבדנ .מ טקורדעגּפָא טָאה סקנּפ רעטרוֿפ

 ,ז"ישת ירשת ,םילשורי ,רפס תירק ןיא

 ,516--515 ,212 ל"נֿפ .ד 'ֿבוח ,א"ל ךרב

 יד רַאֿפ ןֿבדנ ןעקנַאדַאב ָאד ליו ךיא

 -עגוצ רימ טָאה רע סָאװ ,ןעמליֿפָארקימ
 רַאֿפ ךעלגעמ טכַאמעג טָאה סָאד .טקיש

 טלעגטיווק -= 225 --

 טלַאהניא םעד טימ ךיז ןענעקַאב וצ רימ

 רָאּפ ַא ןעגנערב ןוא ןטנעמוקָאד יד ןוֿפ

 91 ,ןטַאטיצ

 -הריד+- טימ ךה ונייה ,:טלעגריטרַאװק
 ריטראוק ךיוא דריו ךַײלגוצ :טלעג
 ןיא ןעדלוג גיצכעז עזעיד .לֿפ 60 ךילרהאי

 וצ ןייניהראֿפ ןיא ןעטאר ןעגירהאי בלאה
 -היא ןעוו ןעקרעמעב עזעיד טימ ןעלהאצעב
 גנונהאוו ענייא עדניימעג עגעזעיה עיד ענ
 עיד ףיוא עכירפשנא ענייק רע טאה טביג
 דלעג ריטראווק .לֿפ 60 עטנאנעג ןעבא
 רופיס ,אקלעמש יבר ,ןיילק .ז המלש ברה)

 ,ז"טשת ,ֿביֿבא-לת ,ןואג בר לש ויתודלות

 -הליהק םעד ןוֿפ עלימיסקַאֿפ ןיא ,9
 רבחמ רעד ןעוו ,(1883 ,13 ַײמ) לָאקָאטָארּפ
 ֿבר רעד יװ  ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא זיא
 ,ווָאקשטוטס .(ןרַאגנוא ,העשט-ידאליס ןיא
 .א0
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 עלַא סעטַאר ןיא ןעגנולָאצ ,טלעגלטרַאװק
 הלבק רעלעיציֿפָא ןַא ףיוא) :םישדח ַײרד

 ןוֿפ "ןירעווש וניתלהקד להקה יפולא, ןוֿפ

 ;('קצול השמ ןזיוװעגנָא ;1822--ג"פקת רָאי

 םעד טול ןַײז לָאז םלעגלטרַאװק סָאד

 רעד ןָאשוטיטסנָאק) הרֿבח ןוֿפ סולשַאב
 ענטַאר ישנא וירא ףסוי 'ר ינב הרבח
 ,קרָאי-וינ ,1906 תנשב טעדנירגעג ,ןילהָאו

 טלָאצ רעבמעמ ַא ןעװ 2 4 4 'טרַא 7

 טלעגלטרַאוװק ןוא ןרעַײטשַײב ענַײז טינ

 .(8 9 ,8 ,טרָאד) גניטימ לַארענעג םַײב
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 אׂשמ ןוֿפ עיזיווָארּפ ַא ,זיצקַא ,טלעגטיווק
 יד ןוֿפ ןעגנירדוצסיױרַא זיא ױזַא .ןּתמו
 ּוװ ,ד"לת--ג"לת ןוֿפ תונקּת רענזיױּפ
 תוכַײש ןיא ןעגנולָאצ יד טרילוגער טרעוו'ס
 ןעוו ןוא ֿבײח זיא ןעמ ןעװ ,ןטיווק טימ
 --בסק ,תודועת) ןלָאצ וצ רוטּפ זיא ןעמ
 טלעגטיווק וחקי אל םג :(364 'מונ ,גסק
 ,16 'מונ ,טכ ,טרָאד) םהל ךיישה ןמ רתוי
 :ןעז ללכב טיװק ןגעװ .(ב"ת ןסינ ז"כ
 ,תוצרא עברא דעו סקנפ ,ןירפלייה לארׂשי
 21 ,(551 ,ה"שת ,םילשורי



 טלעגלטיווק

 -רעד ןעמ סָאװ לטיוק סָאד ,טלעגלטיווק

 ןטימ ןעמַאזװצ ןיבר ןשידיסח םעד טגנַאל

 וצ ןַײז ריּכזמ ךיז טמוק ןעמ ןעוו ,ןֹוידּפ

 -ָאלב םוצ :הכרב ַא ןוא הצע ןַא ךָאנ םיא

 ןוא רָאי וצ רָאי ןוֿפ ייז ןעמוק רעוועשז

 דנַאלסױא ןוֿפ טלעגלטיווק םיא ןקיש

 ,1947 ,קרָאי-וינ ,עשייר ,ןײטשנַײװ שירעב)

 -נַאװצ ַא ךיוא םיאבג יד טלעגלטיווק 6

 טשינ ךיז רע טזָאל ןבַײרשנָא שטָאכ .רעקיצ

 ,רעגַאה ךורב) טשינ ייז ןעקנעש ,ייז ןוֿפ

 ,"טשת ,סערַײא-סָאנעוב ,תודיסח תוכלמ

6). 
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 ינב לכ לע בוצק סמ, ,טלעגרינטרעוװק

 ג"הדבד ברה תבוטל ..."ןוידפלג הלהקה

 ןועמש) "אתמד ברה וא ןלודגה ןיד תיבד}

 ,ה"פרת ,ןילרב ,הנידמה סקנפ ,בונבוד

 תולהקמ דלעג רינטרעווק תודוא 0

 השעי ולש ד"ב שאר הלהק לכ .,תוביבסו

 ףאו ,תוביבס תולהק לכ לע בוצק קח

 תואר יפל ,עובק בר םהל שיש הליהקה

 -עג טרָאװ סָאד .(זכר ,48 ,טרָאד) םהיניע

 קייקד הנידמה ישאר םג :םּתס ךיוא ךיז טניֿפ

 םרחב םהילע ולבק קצניפ ק"קדו אנדורוה

 םה םג וחלשי חולש םתיבל םאובב ףכתש

 לכ לא םינומא שיא ומצע ינפב הלהק לכ

 םדא שפנ לכמ כ"ג תובגל םהלש תוביבסה

 שפנ לכמ הבקנ םא רכז םא רישע םא לד םא

 'יס :ךיא ;ק 'יס ,23 ,טרָאד) רינטרעווק

 םא הביש שיא םע קנוי דע ללועמ, :טצ

 ונתי הז .לארשימ שפנ לכ הבקנ םא רכז

 חיכש זיא'ס זַא אטישּפ ַא .("רינטרעווק

 וליֿפַא ןוא (ו"רת 'יס) ?רינטרעווק תועמ,

 'יס) "רנטערוק ימד, יװ םרָאֿפ ַא ןיא

 רָאֿפ טמוק ןימרעט רעד .((הל) בצקתת

 ןוֿפ תונקּת יד ןיא ןיוש לָאמ עטשרע סָאד

 יד ןיא רעביא ךיז טרזח ןוא ג"ּפש דעו

 .א"כקּת ןוא ז"כת ,א"צש ןרָאי
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 -ַאב ףױא טַײלעמערָא הכימּת ,טלעגןליוק

 ,1956 ,0 ץרַאמ ןוֿפ ווירב ַא ןיא .גנוצייה

 -סיוא םעד, :רימ וצ קרַאמ לדוי טבַײרש

 טלעגֿפױק = -.2260י==

 .ענוװָאק ןוֿפ ךיא ןעק ?טלעג-ןליוקא קורד

 קרַאטש רָאג ןיוש ןגעלֿפ טסערֿפ יד ןעוו

 -גַײא ךיז ןגעלֿפ ,טַײלעמערָא יד ןקירדוצ

 -עג ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ עכלעזַא ןעניֿפעג

 טַײלעמערָא ןבעג וצ טלעג ןבַײלק ןעגנַאג

 ."ןליוק רעדָא ץלָאה ןֿפױק וצ ףיוא
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 ןקילָאמַא ןיא ןגעלֿפ ןדַײ, ,טלעגנעמיוק

 ןוֿפ סרעניֹוװַאב עלַא יו טקנפ -- ןליפ

 ןלָאצ ,םיחלג ןוא עטכַאילש ץוחַא ,דנַאל

 ,טלעגנעמיוק רעַײטש ַא

 ,רעלהַאמ לאֿפר) *רעַײטשזיױה ַא טסייה סָאד

 סקנפ ל"גפ .(116 ,29 'ב ,רעטעלבָאוװיי

 דעו סקנפ ;348 ןוא 240 ,אטיל תנידמ

 לסיבַא .א/567 ןוא א/549 ,תוצרא עברא

 להק רענליוו סָאװ ,ןרָאי לָאצ ַא ןוֿפ ןרעֿפיצ

 לארׂשי :ןעז רעַײטש םעד טלָאצעג טָאה

 ,הנליוב תירבעה הלהקה תודלות ,רנזיולק

 יסמל .ד עלעבַאט ,191 ,ח"צרת ,הנליו

 -ֿפיל ,167--166 ,149 ,147 :ךיוא ;הכלממה

 ,ןיזירד :ב/277 ןוא א/79 ,1869 ,ץיש

 םוקמ-הארמ ןטייווצ ןיא .ב/736 ןוא א4

 רַאֿפ רעַײטש ַא יו טלעגנעמיוק עדייב ןצונ

4'.'.. 

 -- עססץענמס
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 סנָאסלעדנעמ טשטַײט ױזַא ,: טלעגֿפױק

 היהוא :םיקוסּפ יד "רואבו יזנּכשא םוגרּתע

 -- (ג ,הכ ,ארקיו) םינש רּפסמב ורּכממ ףסּכ

 -נא ךאנ רע טלײט דלעג ףיוק שד דנוא

 ותלאג בישי ןהיפל, ;'ןייא ירהאי רד להאצ

 ןיא רע זומ אז -- (אנ ,הכ) "ותנקמ ףסּכמ

 ףיוק םנייז ןאֿפ יסינטלעהרֿפ םעד ןבע

 ףבעג קירוצ דלעג יזעל ןייא שלא ,ידלץעג

 שָאוהי ךיוא טשטַײט קוסּפ ןבלעז םעד

 ןוֿפ ןלָאצקירוצ ייז טול רע לָאז; :ױזַא

 ינוא ;?גנוזיילסיוא ןַײז רַאֿפ טלעגֿפױק ןַײז

 רע שד רע טביירש ןוֿפיסוי רֿפס ןיא ךא

 ֿבירב אײרֿפ ןיא טאה ןסוטסוגא רסיק}

 איד ןמ שד .רדנעל ינייז ילא ןוא טקישג

 טאה רע שד נוא .ןזאל אײרֿפ לאז םידוהי

 טלעג ףאק שד (תורצוא) ינייז שיוא טלאצב

 םחנמ) ןבעגג איז רֿפ ןבאה ןירעה ריא שאוו



 טלעגֿפױק

 קלח ,לארשי תיראש ,יולה המלש ןב ןמ

 ,םדרטשמא ,זנכשא ןושלב ןופיסוי רפסמ ינש

 .(א/ה ,ג"קת
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 -ֿפױקנַײא- טימ ךה ונייה ,;טלעגֿפױק

 ז"חא ךיז ןאו רבא סלאפ ןיללא ::טלעג

 ,טלאוו ןפיוק ןייא דניקזיוה שגיזיה ןייא

 תיעיבר י"ח רונ שנאריווארפ איד רע טה

 הבוטל הלעיו ןבעג וצ דלעג ףיוק םוצ 'הז

 26 (סזזחוחמ 06ז }7 !סתשז ,ןײטשכַאװ .ב)

 ,(/גסועז6 140015006 דחע 1606 3

 2111161/ט86ח 2געז 6//4150/:1ח ןוֿפ טַארַאּפעס

 ,1910 ,ןןיווװ 33 ןוא 232 טֿפעה 7 6/;/01/5

 .(גי הנקת 8
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 :טלעגצונ+- וצ םינָאניס ַא ,:טלעגֿפױק

 -ישַאמ ןענַײז סָאד זַא ...ןטקנוּפ-טַאקָארּפ

 ףיױא רעֿפרעד עשידַיי ןיא סרעגַאל-סענ

 -טֿפַאשטריװדנַאל רעטעברַאדרע ןעַײלוצסיױא

 גטלץעגֿפױק ןיילק ַא רַאֿפ סענישַאמ עכעל

 ,1924 'גיוא ,ןילרעב ,עיצַארעּפָאָאק עשידיי)

 0202 ?ם 4
 זיא 27 'ז ףיוא (24 ילוי) 3 רעמונ ןיא 1

 -טַאקָארּפ עקיזָאד יד ןוֿפ :שוריֿפב ןבירשעג
 רעטעברַאדרע יד סענישַאמ ןעמ טַײלרַאֿפ ןטקנוּפ
 .טלעגצונ+- ןיילק ַא רַאֿפ
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 רימ ַײב טעב יז :ןוּכשמ ,טלעג"עיציוק

 .לֿפעל ןרַאֿפ -- לבור 10 -- טלעג-עיציוק

 רעד ןוֿפ לֿפעל יד ןענעֿבנג טסעג יד לַײװ

 עקירעגנוה סָאװ ףיוא ..."ַאיַאווָאלָאטס;,

 סעּפע ָאטשינ זיא סע תעב ,ךיז ןּפַאװק

 ףיוא ,קַאז םהרבא) ...!ןענעֿבנג וצ סרעסעב

 'ב ,1958 ,סערַײא-סָאנעוב ,רקפה ןופ ןכַאילש

 .(103--102 ,סנייא

 ן*529|

 ,רעדניק טיג עמ סָאװ טלעג ,טלעגמוק

 לכב :ץעגרע ןוֿפ ןרָאֿפ וצ טמוק עמ ןעו

 ןמ וא םירוהה ןמ דחאשכ הנשה תומי

 ןתונ אוה תרחא ריעל עסונ םיבורקה

 ('דלעג-ןטןצעל,) "םינורחא םימד, םידליל

 -ימד, םהל ןתונ אוה וכרדמ אב אוהשכו

 ,תומווער ,טזלא הדוהי) ('דלעג-םוק;) "האיב

 טלעגרעּפוק -= 221 --

 טרעהעג .(268 ,א ךרכ ,ה"פרת .,ביבא-לת

 .גרעבנירג ֿבקעי ןוא ױרֿפ ןַײמ ןוֿפ ךיוא
1 

 -דַָאב+- סָאװ ענעגייא סָאד ,טלעגלּפוק

 גרעבנזַײא עינַאמ ר"ד ןוֿפ טרעהעג .?טלעג

 .(קרָאי-וינ --- וועיק)
11 

 ןבָאה ייז סָאװ ...םיאבג יד : טלעגרעּפּוק

 ...הקדצ ןוֿפ טלץגרעּפוק ןיילק ךיז ַײב

 ןייק טשינ ןבָאה ייז זַא ,טַײצ רעד ןיא

 -יילק סָאד ןלייטעצ ....ןלָאז ייז טַײלעמערָא

 טלעגרעּפוק עניילק ןוא .טלעגרעּפוק ענ

 ןגיל ייז זַא ,טלמישרַאֿפ ןוא הלּכ ןרעװ

 סָאד ןטַײבסױא םיאבג יד ןֿפרַאד .גנַאל

 ןרהא) טלעגרעבליז-- ףיא טלעגרעּפוק

 -רַאװ ,םידמלמה יליבש ,םייח םהרבא ר"ב

 -עג זיא "תועמ,, ;(ב/ול ,1865--ו"כרת ,עש

 שטָאכ) .טלעגרעּפוק רַאֿפ ןעמָאנ רעד ןעוו

 .(העמ ענרעבליז ַא ןעװעג ךיוא זיא סע

 -סיוא ליוװ רענייא זַא ,הנשמ יד ָאד טגָאז

 ינש רׂשעמ ןוֿפ (תועמ) טלעגרעּפוק ןשיוט

 ןריֿפ וצ םיא ידּכ ,עלס םענרעבליז ַא ףיוא

 רע זַא ,יאמש תיב יד ןגָאז ,םילשורי ןייק

 טלעגרעּפוק עצנַאג יד ןשיוטסױא געמ

 תיב יד ןוא ,עלס םענרעבליז ןייא ףיוא

 ַא ןשיוטסיוא רָאנ געמ רע זַא ,ןגָאז ללה

 -רעבליז ַא ףיא טלעגרעּפוק ןוֿפ טֿפלעה

 לָאז טֿפלעה ערעדנַא יד ןוא ,לקש םענ

 -רעּפוק תועמ םילשורי ןייק ןריֿפטימ רע

 סע זַא ןטלַאה ללה תיב יד לַײװ .טלעג

 םילשורי ןייק ןעגנערב וצ קיטכיוו זיא

 ןטרָאד סע לָאז ןעמ ידּכ ,טלעגרעּפוק עניילק

 ןֿפרַאד טינ סע לָאז ןעמ ןוא ןגירק ןענָאק

 זיא סע יװ רעמ רַאֿפרעד ןלָאצַאב ןוא ןכוז

 -שורטעיּפ החמׂש ןוֿפ שידַיי ,תוינועמ) טרעוו

 ;(ח ,'ב קרּפ ,ינש רׂשעמ ,םיערז רדס .ַאק

 םעד וצ טגָאזעג תיבה:לעב רעד  טָאה

 ,רעװש רעייז ךָאד זיא טלעג סָאד ,דמלמ

 -ַאּפ= ןייק ןעוװעג טינ זיא סלָאמַאד לַײװ

 טלעגרעּפוק רעבָא ,רעבליז רָאנ ,טלעגריּפ

 ךָאד זיא רעבליז שנייר טנזיוט ייווצ ןוא

 ,עשרַאװ ,םיקידצה תרטע) םענרַאֿפ ַא



 טלעגנטייק

 -עג ןוא ןענַאטשעג זיא סחנּפ ;(42 ,ד'פרת

 -וק עלעקּפוק סָאד .טַאלב ַא יװ טרעטיצ

 -טמ עטרעװַאשזרַאֿפ ןיא בלַאה ,טלעגרעּפ

 טָאה קינרעכָאו רעד עבייל סָאװ ,תועב

 -עגסיוא םיא רַאֿפ טנעה עקידנרטיצ טימ

 קזוח טימ יװ טקוקעגנָא םיא טָאה ,טגייל

 עטלמַאזעג ,ןעזיר םהרֿבא) גנוָארד ןוא

 רימ ;(223 ,וװ 'ב ,1933 ,קרָאי-וינ ,ןטפירש

 םעד הֿבוג םעד טֿפַאשעגּפָא טַאהעג ןבָאה

 רַאֿפ טלָאצַאב ןבָאה ןשטנעמ ךס ַא ןוא ֿבנג

 ןַײמ זיא טַײצ העש ַא ןיא .ןכָאװ עכעלטע

 ןוא טלעגרעּפוק טימ לוֿפ ןרָאװעג ענעשעק

 -תיב ס'נטַאט ןַײמ ,סיװעשַאב קחצי) רעבליז

 ;136 ,1956--ז"ישת ,קרָאי-ינ ,בּוטש ןיד

 ,228 ,ץלּוש .(138 :ךיוא
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 ןרטּפ ןבעג טינ ריד לעװ ךיא : טלעגנטייק

 טימ ןעמוקעגנָא זיא יז ;דיילק ערעַײט ַאזַא

 ;טכַאמעג ריא טָאה ןעמ זיב ,םערעוו ענירג

 ,טלעגנמייק קידלוש טציא ךָאנ זיא ןעמ

 דילק יד ןעמענ טינ טסעיימס ?טסרעה

 ,ענליוו !דיילק הּפוח איד ,רענוועל .ח .ג)

 ןרָאטידערק יד יו םעד ןיא ;(8 ,רָאי ןָא

 -רעד ןוא טדערעג ךיז ןשיװצ ױזַא ָאד ןבָאה

 ןבָאה יײז טלעגנטייק ַא רַאֿפ סָאװ ,טלייצ

 ייז ךעלקילגמוא יװ ןוא ,ןעִילרַאֿפ םיא

 טינ םיא ַײב סע ןלעװ ייז בוא ןענַײז

 רעד עלעמולש י'ר ,ד"מא-עדנַאװעל) ןעמענּפָא

 .(38 ,ל"רת ,ענליוו ..1 הלהס רעד ןוֿפ רעּפ
3 

 רעװש זיא טסקעט ןוֿפ ,טלעגשרעדניק

 ןשטַײטסיױא סָאד ןדַײס ,ןיימ םעד ןסיוו וצ

 ןיא :טלעג עשימותי+ וצ םינָאניס ַא יװ

 טגערֿפעג ןא רע רַאװ ווירב ןטייווצ םענייא

 טנזױט ףניֿפ ןעַײל ןלעװ רע טעװ יצ

 ןעצ ףױא טלעג עשרעדניק ךעלברעק

 ,םינכדש ןָא ךודיש רעד ,ד"מא) טנעצָארּפ

 ,22 ,1871--ב"לרת ,ענליוו
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 םענֿפ טלעג טרָאּפשעגּפָא ,טלעגעקשיק

 שובלמ רעַײנ רעד ...טםלעגעקשיק :ליױמ

 ַא ןיא טלעגעקשיק םיא טסָאק רענַײז

 טלעגדיילק -- 228 --

 ,ןעזָאר .י רעב) םישדח רָאפ ַא ןוֿפ ףױלרַאֿפ

 ,1946 ,שו דנַאב ,קרָאי-וינ ,ךַארּפש עשידִיי

 טלעג סָאד ןסייהעג טָאה יטלעגעקשיק' 0

 טיורב ןסיב ןַײז ןוֿפ פָא טסַײר דִיי ַא סָאװ

 טשינ הרירב ןייק זיא סע ...ןרָאפש וצ ידכ

 לכ לע ןרָאפש טזומעג טָאה ןעמ ,ןעוועג

 ןַא טזומעג טָאה ןעמ ...אובת אלש הרצ

 ןוא ןעמענסורַא קירוצ לבור ןטרָאפשעגּפָא

 רעבָא ,טלעגנילק-- ףױא סע ןטַײבעצ

 ןעו ,עידעגַארט יד ןעװעג זיא ךעלקערש

 סע ;ןצעזנָא טגעלֿפ "דיגנ- ַא רחוס ַא

 ךס ַא ןוֿפ ןברוח םוצ ןעגנערב טגעלֿפ

 ןרעװ טנערברַאֿפ ןַאד ןגעלֿפ סע ;תוחפשמ

 -רַאֿפ ןוֿפ םינדנ ,תונמלא ןוֿפ תושורי יד

 טלעגעקשיק סָאד ןוא ךעלדיימ ענעסעז

 תוכאלמ-לעב ןוא רעלדנעה ערעטלע ןוֿפ

 ,ֿביֿבָא-לת ,ץיבונרב ,יקסווָאזערעב והיתתמ)

 .ב/457 ,יװַאקרַאה .(וו"א 405 ,1953--ד"ישת
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 -נַאל .ַא ןעז) תואצוה-טכירעג ,טלעגגָאלק

 :(65//1 ,ןײטשכַאװ .ב וצ רַאסָאלג סױד

 ויהש 'והז םישמחו האמ תמחמ ונעט דוע

 םיניצקה ודוהו רכש לש םימויק תמחמ םהל

 וכרצוהש תובצקה קסע תמחמ םג הז רבדב

 ונתנ סכודלו 'והז םישש םינרעל .ןתיל

 םג הנותחה לע 'והז םינמשו הששו םיתאמ

 ודוה כ"ג 'והז םיששו םיתאמ טלעג גאלק

 --ה"עת ,2 'מונ ,22 ,ןײטשכַאװ .ב) םיניצקה

 להק ןיאו ;17 הרעה ,14 'ז :ךיא ;,5

 הז רבד בכעל םילוכי ןףרָאדסרעטַאמ} ד"מ

 ...םה ואיצוהש המ טלעג גאלק ליבשב

 תמחמ העיבת הזיא ד"מ להקל שי םאו

 ןטַאטשנזַײא| ש"א להק לע טלעג גאלק

 ברה ינפל טופשל םהיניב בוקי ןידה ו"צי

 --560 ,טרָאד) םצפח אוצמל תע לכב הנידמ

 .1725--ה"פת ,346 'מונ ,1
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 ןבָאה

 -קעװַא לבור קיצֿפוֿפ ןוא טרעדנוה ייווצ רימ

 ןוֿפ זיא סָאװ ,טלעגדיילק רַאֿפ ןבעגעג

 זדנוא

 :השבלה ףױא האצוה ,טלעגדיילק

 רעד ,רעדניבכוב .י .א) ןעמוקעג



 טלעגטיילק

 ,| ,ז"נרת ,קיצשַאקירּפ רעגילק

.)3 

 ,עשרַאוװ

1 

 :טלעגמָארק+- טימ ךהדונייה ,טלעגטיילק
 -ייו ןײלַא טֿפעשעג סָאד טָאה סנטַײצרַאֿפ

 טַאהעג רענייא טָאה :טַאהעג תואצוה קינ

 טַײקינײלק ַא טלָאצעג רע טָאה ,םָארק ַא

 ימונ ,ז"כרת ,רֹׂשבמ לוק ,זרא) טלעגטיילק

 ..סנוערּפ ערערעמ טָאה רעדעי ;(ב/215 8

 ןרעדנַא םעד ,טלעגטיילק תיבה-לעב םעד

 םעד ,לגנַיי םעד קיניײװ-ליֿפ ;טלעג-הריד+-

 םעד ןַײרַא בוטש ןיא טשרע ןוא ,לתרשמ

 -רעטשוצ רעביא,| ןעכרוטשוצרעביא גָאט

 -עצ .ַא) ֿבוט-םוי ףיוא ,תבש ףיוא ,ן"ןעֿכ

 ,בושטידרעב ןופ עסינמייהיג איד ,םיוברעד

 ,סיוועג רַאֿפ טגָאז ןעמ ;(12 ,ל"רת ,עשרַאװ

 טָאה ןובשח-לעב רעקװָאנַאירוב רעד זַא

 טימ הריד ןוֿפ הסנכה ןַײז טנכערעגסיוא

 ןוֿפ עגארטניא יד טימ ,טלעגמיילק

 ןתח ַא ,רענװעל .ח .ג) טלעגטנעצָארּפ+-

 םושב ;(8 ,119121 ,ענליוו ,ןעמענ איירד טימ

 ,ןײטשרַאֿפ טנעקעג טשינ ךיא בָאה ןֿפוא

 ,קידנעטש ךיז טגָאלק עמַאמ יד סָאװרַאֿפ

 ףיוא םיוק-םיוק ריא טגָארט סע זַא ,טגָאז

 -םולש) דומלירכׂש ףױא ןוא טלעגטיילק

 סָאדע ,185 ,8 'ב ,קרעװ עלַא ,םכילע

 .(?לדיירד
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 תועבטמ עניילק עלעיציֿפָא ,: טלעגניילק

 תועבטמ ןטַײבוצסױא ךעלגעמ ןכַאמ סָאװ

 -טלעג ןרענעלק ַא ףױא ןרעסערג ַא ןֿפ

 -טלעג רעד יוװ ,ינחלושהש תומכ :טרעוו

 יװ טינ ןוא ,טלעגניילק טֿפױק רעלסקעוו

 טסייה "טרופ, ...טלעגסיורג+- טֿפױק רע

 ;טלעגניילק ןעמענ ןוא טלעגסיורג ןבעג

 -ניילק ןבעג טסייה (ןעמענֿפיונוצ) "ףרצמ,

 -יי ,תוינשמ) טלעגסיורג ןעמענ ןוא טלעג

 ,לָאערטנָאמ ,אקשורטעיּפ החמש ןוֿפ שיד

 ;(ב ,'ד קרפ ,ינש רשעמ ,םיערז רדס ,ה"שת

 איז סלא להק ןא ןיגנגיג לעפיב ןייא זיא

 -ניילק רלאט טנזיוט אייווצ ןיפאש רפ ןלאז

 ,..ןיטאקוד נוא שרלאט ירעווש רפ דלעג

 טלעגניילק -- 229 -=

 -יג לעפיב ןייא זיא גאט ןגיבלעז ןעד ןא

 ןיא ןיפאש רפ ןלאז שאד להק ןא ןמוק

 ןיילק רבליז טול טנזיוט ייווצ ץנימ רעד

 דנוא גנוביירשב,) ןגאלש וצ שיורד דלעג

 ןיא טאה ןפאל רפ ךיז שאװ סינכישיג

 ,1747 ,ןַײמד טרוֿפקנַארֿפ ,"...גארפ ק"ק

 261156/ו/1/4 ןווח /060706150016 080//210-

 -148 ,16 'ב ,1913 ,ןַײמד טרוֿפקנַארֿפ ,ק/ל6

 קחוד רעסיורג ַא ןעוועג רעבָא זיא'ס 49

 טלעֿפ'ס זַא ,טסייוו ריא ...טלעגניילק ןיִא

 -ַײז ןלַאדנַאקס ךס ַא ןוא טלעגניילק סיוא

 סָאװ ,ןטַאדלָאס טימ ןעמוקעגריֿפ ןיוש ןענ

 טלעג רעייז ןטַײבסױא טנעקעג טינ ןבָאה

 -- שידיא ,עיפַארגָאיּבָאטװַא סקַאזיא ןורהא)

 םעד ךָאנ ;(77/ ,1922 ,ןילרעב ,ףיטש .נ

 טָאה ןוא ןסעגעגּפָא טָאה םלוע רעד יװ

 -מיק יד ןעגנַאגעגסױרַא זיא ,ןעקנורטעגּפָא

 -ניילק קַאז ןסיורג ַא טימ ןיילַא ןירָאטעּפ

 ,טַײלעמערָא יד הקדצ ןלייט וצ םוא טלעג

 .י) בוטשרעדָאֿפ ןיא ןסעזעג ןענַײז סָאװ

 -רַאװ ,דרֹוי רעד ,ןקיד ריאמ-קיזַײא} אריפש

 יד ךימ טָאה ןגרָאמ ףיוא ;(22 ,1855 ,עש

 ַא ןריא וצ ןגָארטעגקעװַא האל עמערָא

 םיא טָאה יז ,(רעלסקעוו) ןֿפלח ןטנַאקַאב

 ןטעבעג םיא טָאה ןוא טלעטשעגרָאֿפ ךימ

 ףיוא ןעלסקעװסיא ךימ לָאז רע סָאד

 -נער רעד ,ןקיד ריאמ-קיזַײא|) טלעגניילק

 זיא םענייא ;(17--16 ,1867 ,ענליוו ,ליד

 ןֿפױל ןעמ ףרַאד ןרעדנַא םוצ ,רעווש עקַאט

 ,טלעגניילק דָארג טָאה רע רעדייא לָאמ ןעצ

 טנַאה ערעװש ַא טַאלג טָאה רעטירד רעד

 -ידרעב ןופ עסינמייהיג יד ,םיוברעדעצ .ַא)

 ַא ןעו ךיוא ;(39 ,1870 ,עשרַאװ ,בושט

 הנותח ַא ,תירב ַא / ,רָאנ ּוװ זיא החמׂש

 ןַײמ ןיא ךיוא ןעמ טמוק ןַאד / ,ןטַײײל יב

 תוינשמ ףיא טלעגניילק סָאד / רָאטנַאק

 עשידוי ,ןעגָאבנעללענעצטַאק י"ש 'ר) ןטַײב

 ,ענליו ,רעדעיל-סקלָאפ רעדָא ןעידָאלעמ

 טלעֿפ סָאװ ןוא ;(3 'רטס ,56 ,ז"מרּת

 קָאטש ןטשרע ןֿפױא ?טַײלעמערָא ערעזדנוא

 טגירק לָאמ לייט ;טלעגניילק ןעמ טלייט

 קיטש ַא טימ ןֿפנָארב קנורט ַא ךָאנ ןעמ



 טלעגניילק

 טצנַאט קָאטש ןטייווצ ןֿפױא . .. ןכוק-םירוּפ

 -פירש ,ץרּפ .ל .י) ןובשח רעייז ףיוא ןעמ

 -םירוּפ; ,38 ,שו ,1903 ,גרוברעטעּפ ,ןעט

 -עג לָאמ ַײרד, ,113 ,וצ :ךיוא ;"רעליּפש

 יד ןגעלֿפ ארגּפד - אמוי ַא ןיא ;(ֿפור

 ,סרעייװצ) טלעגניילק ןעגנערב ךעלגנַיי

 ןֿפרעד .(ךעלרענעצ סנטסכעה ,סרעַײרד

 זיא הדועס יד .הדועס ַא ןכַאמ ןעמ טגעלֿפ

 -עה :הרוחס סניציבר רעד ןוֿפ ןענַאטשַאב

 .ל .י) סעבָאב עסייה ןוא ךעלכיק ,גניר

 עניימ ,12 'ב .,ענליו ,קרעוװ עלא ,ץרפ

 ַא :טַײצ עטצעל יד טרֿפב ;(19 ,תונורכז

 ץרָאה תוֿפנּכ עברַאמ !סערגנָאק רעשידַיי

 !תוצע ןטלַאה !ןעמַאזוצ ךעלעדִַיי ךיז ןרָאֿפ

 ,ֿברעמ ןוֿפ ,חרזמ ןוֿפ -- קנַאב עשידִיי ַא

 -יי ןעמאזוצ טמיווש םורד ןוֿפ ,ןוֿפצ ןוֿפ

 טרעװ סע ןוא םלעגניילק שינצבק-שיד

 ,טרָאד) !דלָאג טימ ןומטמ ַא ,רצוא ןַא

 -עג ןענַײז עכלעוו ,יד וליֿפַא ;(231 ,18 'ב

 טימ םירדח עסיורג רָאג יד ןיא ןעגנַאג

 זיא קידנעײגסױרַא ,ךעלּפענק ענעשעמ יד

 -עזדנוא רעבָא ,טנַײֿפ עקַאט ייז ןבָאה זדנוא

 ביל אקווד יײז ןבָאה ...טלץעגניילק ער

 -רעב ,יכנא ירבע ,ןַאמטָאס ביל 'רב בקעי)

 -ילעב ךס ַא ַײב ;(19 ,ו ,1901 .,וועשטיד

 -נַא ןשיװצ ןגָאלשעגוצ ןעוועג זיא םיּתב

 -סוש םעד ריאמ ךיוא סעקשוּפ-הקדצ ערעד

 ַא ןעועג זיא טַײז ןייא ןוֿפ .עקשוּפ סרעט

 לעב ריאמ יבר; עלעטעצ ַא טימ עקשוּפ

 -שוּפ ַא טַײז רערעדנַא רעד ןוֿפ ןוא ?סנה

 רעד ריאמ יבר; עלעטעצ ַא טימ עק

 ךַײלג ןעגנַאגעג ןיוש זיא ריאמ ."רעטסוש

 -ילש ןַײז טימ ןסָאלשעגּפָא ,עקשוּפ ןַײז וצ

 טלעגניילק יד ןעמונעגסױרַא ןוא עלעס

 ,קרָאי-ינ} ,תומשנ עשידוי ,ןיוטיל .א)

 ,"רעטסוש רעד ריאמ, ,אטיל , יב 6

 יאדװַא טָאה סָאװ ,ןירװַאמ לַארענעג 7

 -ַאװיא לַארענעג ןטימ ןרירוקנָאק טנעקעג

 ךיז ...טָאה ...טֿפַאשטנַײֿפ-ןדִיי ןיא ווָאנ

 ןוֿפ םיאנוׂש טנעז ריא ... :ןֿפורעגנָא ברַאה

 ...ריא ;ןוחצנ ןשיסור ןוֿפ ןוא דנַאלסור

 בא ...טלעגניילק סָאד ןבָארגַאב טָאה

 טלעגניילק -- 230 -=

 קיצנַאװצ ןוא ריֿפ ןוֿפ ךשמ ַא ןיא טעװ ריא

 -ניילק סָאד רעקרַאֿפ ןיא ןזָאל טשינ העש

 ריא טעװ ,ןבָארגרַאֿפ טָאה ריא סָאװ ,טלעג

 -יס ןייק ןרעוװו טקישעגסױרַא דימו - ףכיּת

 טשינ ךימ ךיא בָאה ןגעװטסעדנוֿפ ...ריב

 :ןֿפורעגנָא ךימ בָאה ןוא ןטלַאהנַײא טנעקעג

 רעייז זיא'ס זַא ,ןגָאז וצ רימ ביולרעד ךיא

 ןבעגסױרַא לָאז קנַאב-הכולמ יד זַא ,קיטכיוו

 יּפָא זדנוא טָאה ןעמ ...טלעגניילק ריא

 סָאד זַא ,יאנּת םעד טימ רעבָא ,טזָאלעג

 ןיא ןעמיװשסױרַא קירוצ לָאז טלעגניילק

 ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװ ןוֿפ ...רעקרַאֿפ

 ןבָאה ןדִיי יד זַא ,בַאטש ןיא טייקרעכיז יד

 ,זייא יװ ןוא ?טלעגניילק סָאד ןטלַאהַאב

 -רַאֿפ זיא טלעגניילק סָאד זַא ,רעגײטשַא

 ףיוא רָאג רעקרַאֿפ ןוֿפ ןרָאװעג ןדנוווש

 טשינ ןענַײז ןדִיי יד ןוא געװ רעדנַא ןַא

 טלָאמעד רימ ןלָאז ּוװו ?םעד ןיא קידלוש

 !טָאטש רעד רַאֿפ טלעגניילק ןעמענ

 ןַא לוש ןיא ןעמוקעג זיא טכַאנרַאֿפ ...

 ןוֿפ רענייא ...ןשטנעמ רעטנזיוט ןוֿפ םלוע

 זיא עגַאל יד :טגָאזעג טָאה רענדער יד

 ,זדנוא ןוֿפ טגנַאלרַאֿפ ןעמ :;עכעלרעֿפעג ַא

 ;טָאטש ןיא טלעגניילק ןֿפַאש ןלָאז רימ זַא

 זדנוא ןוֿפ רענייק זַא ,רעכיז ןענַײז רימ

 סָאד ןטלַאהַאבסױא טשינ ענשימוא טָאה

 ,ןֿפַאש סע ןזומ רימ ...רעבָא ;טלעגניילק

 דרעװש ַא טגנעה ּפעק ערעזדנוא רעביא

 -סיוא ןזומ רימ ןוא למעדעֿפ ןיד ַא ףיוא

 -עלּב ,קּויסיּפ .מ) הנכס עקיזָאד יד ןדַײמ

 ןּוא גירקטלעווא ,וװ דנַאב ,תונורכז רעט

 ;(48--46 ,רָאי ַא ןָא ,עשרַאװ ,?עיצולָאװער

 ךעלריּפַאּפ ךס ַא ןעװעג ןענַײז סע בוא

 רָאג רעבָא זיא ,רעֿפיצ עטעֿפ עסיורג טימ

 רעד טָאה ...ןעוועג טשינ טלעגניילק ןייק

 -ָאב רעקרַאֿפ ןיא טזָאלעגסױרַא טַארטסיגַאמ

 ענעגייא סָאד ןוא טלעגניילק טָאטשנַא סענ

 ןויטַארעּפָאָאק עכנַאמ ןָאטעג ךיוא ןבָאה

 ,וש דנַאב ,טרָאד) ןטֿפעשעג עטַאװירּפ ןוא

 ַא ןָא ,עשרַאװ ,"טיוט ןופ לעװש ןפיוא,

 טימ סנגיל ַײרד ןעמ טגָאז ןעוו ;(102 ,רָאי

 טלעג ריד ןגרָאב טסטעב וד ןעװ ?לָאמַא



 טלעגניילק

 ןעוו ןוא) טצעי :ריד טרעֿפטנע רענעי ןוא

 רעד ןיא ןוא) ךיז ַײב טינ ךיא בָאה (?ָאי

 (? טלעג סיורג ןוא) טלעגניילק ןייק (? םייה

 ןשידיי ַא ןוֿפ ןטֿפירש ,ןייטשניּבור לאומש)

 זיא סע ;(28 ,21938 ,ענליוו ,טסירָאלקלָאֿפ

 תבש ףיוא ןֿפױקוצנַײא עיצידַארט ַא ןעוועג

 טייהנגעלעג רעד ַײב ןוא ,קיטשרענָאד עלַא

 טימ ןעגנערב וצ ןסעגרַאֿפ טשינ ןעמ רָאט

 רַאֿפ טלעגניילק לפינק ַא קרַאמ םענוֿפ ךיז

 -ערָא רעד ןוא ,טַײלעמערָא עקידקיטַײרֿפ יד

 ,קיטַײרֿפ ַא ןזָאלכרוד טגעלֿפ סָאװ ,ןַאמ

 עקיּפָאק רעדָא ןשָארג ןַײז ןגירקּפָא טגעלֿפ

 ּוצ ,רעּבָארג הלהיח) קיטַײרֿפ ןטייווצ םעד

 ,ן1952) ,סערַײא-סָאנעוב ,טלעוו רעסיורג רעד

 ַײב ןיוש ןטלַאה רעדניק יד ןעװ רָאנ 2

 ןיא טנַאה יד טקעטשעגנַײרַא / -- ןרערט

 ,טלַײאעג טשינ ךיז / ,ענעשעק רעֿפיט

 ןעגנולקעג / ,לטַײב סָאד טּפעלשעגסױרַא

 ,ןרָאי עגנוי ,ץרַאװש .י .י) טלעגניילק ןטימ

 ןריּפַאּפ עקיזָאד יד ;(139 ,1952 ,עקיסקעמ

 ןכָאנ ןגעלֿפ ייז/ --- קעּפ ערעווש יד ןיא --

 רַאֿפ ,ןרעוו לגלוגמ / תוחילש רעייז ןָאטּפָא

 -לטעטש ךעלמערק ןיא ,טלעגניילק לסיבַא

 -עג טָאה ןקינלָאר} רע ;(140 ,טרָאד) עש

 ךיוא ןקוליס םיא לָאז ןעמ ,שטָאכ טלָאװ

 ,טלעגניילק טימ טמוק םיא סָאװ .,סָאד

 -גָאט רעד ,רעקידעבעל רעד) ןגָאז וצ ױזַא

 ,1955 ,2 'טקָא .קרָאי-וינ ,לַאנרושז ןעגרָאמ

 טיג !עקשוּפ רעד טימ טּפַאאק רע 66

 טרעוו הרוּת לוטיב בילוצ .הרוּת-הרֿבח רַאֿפ

 ןַײרַא טֿפרַאװ עמַאמ יד .טלעו יד ֿבורח

 סעמַאמ רעד ,עדַארג םייח טלעגניילק

 רעד רָאנ ;(127 ,1955 ,קרָאי-ינ ,םיתבש

 ןבעגעג רימ ןבָאה ןדִיי יד זַא ,זיא תמא

 -נַאלרַאֿפ טינ ייז ַײב לָאז ךיא ,טלעגניילק

 ןֿפרָאװעגנַײרַא ןבָאה ייז ,..הבישי ַא ןעג

 -הווצמ רעייז ידּכ ,טלעגניילק לָאשגָאװ ןַיא

 ןגעוורעביא לָאז הרוּת-ןב ַא ןֿפלעה ןוֿפ על

 .אֿפוג הרוּת יד ןעמעשרַאֿפ ןוֿפ הריֿבע רעייז

 רעייז ןעמעננָא ןַײמ ךרוד בָאה ךיא ןוא

 "ר, ,עדַארג םייח) טעֿפנחעג ייז טלעגניילק

 -רושז ןעגרָאמ-גָאט רעד -- "סָאלטַא חמצ

 טלעגניילק -- 231 =-

 ּוװ ןעניֿפעג ןיוש ;(8 ,1956 ,21 'גיוא ,לַאנ

 ריא טימ ןָאטעג גָאז ַא יז טָאה --- ןייג וצ

 לעװ ןקידײל טימ -- עמיטש רעקיכליה

 עּפַאנק ןיא ,הוה ךכ -- .ןעמוק טינ ךיא

 ַא טימ ןעמוקעגקירוצ יז זיא העש ַײרד

 ,רעללימ .ש) טלץעגניילק עקשוּפ רעלוֿפ

 ןַא ענעדִיי ַא ;(118 ,1956 ,קרָאי-וינ ,ןטכענ

 יז .ץמח ןבַײרשרַאֿפ ךיוא טמוק הנמלא

 עטַאט רעד ןוא ןענעמתח טשינ ךיז ןעק

 טריר יז ןוא ...ןעּפ יד ןרירנָא ריא טסייה

 ַא ןוֿפ סױרַא יז טמענ ןַאד .ןעּפ יד ןָא

 סיוא טלײצ ןוא טלענניילק לסיבַא לכיט

 !חסּפ ןרשּכ ַא טָאה .סרעסקעז עכעלטע

 ,סיועשַאב קחצי) עטַאט רעד ריא טשטניוו

 ,קרָאי-ינ ,בוטש ןיד -תיב ס'נטַאט ןַײמ

 ,במָאלָאג ןסינ יבצ .(245 ,1956--ז"ישת

 ...תועמ,) ב/246 ,ע"רת ,ענליוו ,ינושלב םילמ

 -רעֿפערעּפ ;א/460 ,יװַאקרַאה ;("טלעגניילק

 ,קבא ;4237 ,רוקָאנױו ;א/173 ,שטיװָאק

 ,.ב5
 בָאה ךיא סָאװ ,קורדסיוא ןַא ןענעכײצרַאֿפ ליװ ךיא

 : עסערּפ רעשידִיי רעד ןיא ןֿפָארטעגנָא לָאמ רָאּפ א
 ךיז, רעדָא "טלעגניילק ףיוא ןסעומשסיוא ךיז,
 ."טלעגניילק ףיוא ןהנעטוצסיוא

 ן5391

 -צוה עקיטַײז ףיוא תוטורפ ,? טלעגניילק

 ךיא בָאה רעהַא זיב :טלעגנשַאט+=-  ,תוא

 ףיוא רעלָאטסכַײר ַא ךָאװ עדעי ןבעגעג םיא

 ...הריד ןוא טסעק טסיזמוא ,טלעגניילק

 רעלָאטסכיײר ַא ןרָאװעג טליײטעצ זיא ךיוא

 עדעי טלעגניילק ףיוא גניליש ןצכעז ןוא

 ןעגנַאגעג טוג רעיײז םיא זיא'ס ...ךָאװ

 טֿפרַאדַאב טינ רעמ טָאה ,ןרירוק ןטימ

 -יא ןורהַא) טלעגניילק ןייק וצ ןעמוקנָא

 ,ףיטש .נ -- שידיא ,עיפַארגָאיבָאטװַא סקַאז

 -רעביא ףיטש טָאה ױזַא ;22 ,1922 ,ןילרעב

 ,תמא טשינ ;('טלעגנשַאט , סקַאזיא טצעזעג

 -עגטימ ריד ךָאד טָאה עמַאמ יד ,עלעגנַיי

 רעבָא ןגָאז !ָאי ,ָאי ...טלעגניילק ןבעג

 טנַאה רעד טימ ךיא גנילק ,טשינ ךיא ןעק

 ,ענליוו ,קרעוו עלַא ,ץרּפ .ל .י) ענעשעק ןיא

 זַא קידנרעה ;(50 ,תונורכז עניימ ,12 'ב

 ,קנַארק רעייז עלעדיימ סָאד זיא ריא ַײב



 טלעגניילק

 ןוא קיטשירֿפ ןַײמ ןבעגעג ריא ךיא בָאה

 רימ טגעלֿפ ןעמ סָאװ ,טלץגניילק סָאד

 רעסיורג רעד ּוצ ,רעּבָארג עלהיח) ןבעגטימ

 רעד ;(48 ,1952) ,סערַײא-סָאנעוב ,טלעוו

 טנגעזעג ,ןיג וצ ףיוא ךיז טביוה עטַאט

 זיא קיטַײרֿפ וצ זַא ,ךימ טסיירט ןוא / ךיז

 קירוצ לעוו'כ ןעוו / ,ןטרַאװ וצ גנַאל טינ

 ןוא /-- ,תבש ףיוא םייה רעד ןיא ןַײז

 לסיבַא טנַאה רעד ןיא רעביא רימ טזָאל

 ףרָאי עגתי .ץרַאװש .י .י) טלעגניילק

 עלַא ןבָאה בוטש ןיא ;(189 ,1952 ,עקיסקעמ

 סָאד .הנותח רעד רַאֿפ לוע םעד ןגָארטעג

 ןטעבעג רעקיצניו ןיוש טָאה גרַאװניײלק

 עצנַאג סָאד .ןעַײרעשַאנ רַאֿפ טלעגניילק

 ןבָאה עלַא .םַאזרָאּפש ןרָאװעג זיא תיב-ינב

 סָאד ןעוו ,סענירג לכימ) טנַאה ַא טגיילעגוצ

 ,1954 ,סערַײא-סָאנעוב ,טילבעג טָאה ןבעל

 ַײב לעזעג-ךרעל ַא קידנעַײז םחנמ ;(9

 ןעמוקַאב טָאה -- רעקעב םעד ןלאומש

 -ניילק לסיבַא קיטַײרֿפ עלַא וצרעד ןוא ןסע

 -סיוא עניילק ףיוא ןובשח ַא ןָא ,טלעג

 -נעדעג םוצ ןדִיי ,סקַאװנײטש סחנּפ) ןבַאג

 רעד ;(189 ,ץ'טשת ,סערַײא-סָאנעוב ,ןעק

 / ,רוחב רעטלַא ןַא זיא יתבש שמשרעטנוא

 לוש -- עמַאמ-עטַאט יװ טנידַאב רע ןוא

 ,טױרב םיא טיג לטעטש סָאד / ,זיולק ןוא

 -ַאב / ,רעֿכָאװ ,רע טגירק טלעגניילק ןוא

 רעסַאװ טגָארט ,ֿבר םעד ךיא רע טניד

 -מעק רעשידיא ,עדַארג םייח) זיוה ןיא ןָא

 רע זיא ןעוועג ;(ב/30 ,ז"טשת חסּפ ,רנֿפ

 טלעגניילק רַאֿפ ןוא לגניי ליטש ַא אקווד

 שרדמ-תיב ןוֿפ שמשרעטנוא םעד ןֿפלָאהעג

 ןיא רעסַאװ ןגָארטנָא ,ליד םעד ןרעקסיוא

 .סרעדנעטש יד ןלעטשסיוא ןוא סַאֿפטנַאה

 ןוא לטעטש ןכרוד ןייג רע טגעלֿפ קיטַײרֿפ

 !ןַײרַא לוש ןיא !ןַײרַא לוש ןיא ןדִיי; : ןעגניז

 ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט רעד ,עדַארג םייח)

 .א/6 ,1957 ,9 'טקָא

 -עדַײש; סיוא טשטַײט ,/ש סזזסזטשסו) 9

 תואצוה ,א/252 ,קבא ;טלעגניילק -- "עצנימ

 ,טלעגניילק = תונטק

 ,51606ח-:5ז00/16ז0
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 טלעגניילק -= 232 -=

 :טרעוו רעטרענעלקרַאֿפ ַא ,י טלעגניילק

 טעװ םזינויצ רעד זַא ,טָאג וצ ףָאה ךיא

 -עצ רע זיא טצעי רָאנ ,ןרעסעבסיוא ךיז

 יו ,טלץעגניילק ףיוא רָאג ןרָאװעג ןטיב

 ביל 'רב בקעי) ץנימ ףיוא ,טגָאז ןעמ

 ,1901 ,וװעשטידרעב ,יכנא ירבע ,ןַאמטָאס

 ֿבקעי טָאה -- !טֿפעשעג ַא ךױא ;25

 -עג ,תיבה-לעב רענַײֿפ ַא ,רעקנעש רעד

 רע טעװ -- םלעגניילק וצ סע טכַאמ

 םלוע םעד ןטלַאה רעקיניײו "םיכרבמ תבש;

 -למאזעג ,ןעזייר םהרֿבא) ץכעגניז ןַײז טימ

 ;(17 ,3 'ב ,1933 ,קרָאי-ינ ,ןטפירש עט

 טקידלושטנַא ךיז ,טרעֿפטנעעג טָאה ןליוּפ

 -מוא םעד טכַאמעג םלעגניילק וצ ןוא

 ,קרָאי-ינ ,עשייר ,ןײטשנַײװ שירעב) קילג

 -וװָאק ירוא) ןיילַא רע שטָאכ ;282 ,07

 יד זַא ,ַאלּפ ַא טַאהעג רָאג טָאה ןרענ

 ןיא ןדִיי ןצעזַאב לָאז גנוריגער עשיסור

 ןיא סָאװ .ןסָארדרַאֿפ םיא טָאה ,ריביס

 עעדיא יד ןעמ טכַאמ עסערּפ רעשיסור רעד

 טלעגניילק וצ הכולמ רעשידִיי ַא ןוֿפ

 ,טױלּפ ןטַײז עדייב ןוֿפ ,ךַײרנַײװ סקַאמ)

 : ךיוא ;180 ,ז"טשת--1955 ,סערַײא-סָאנעוב

 יד ןבַײרשרַאֿפ וצ טַאלב ןייק ,ָאייא 1

 ךָאנ רימ ןבָאה תוחיצר עכעלדנעטשרַאֿפמוא

 ןופ) סרעגָאז ןיינ יד ןבָאה רַאֿפרעד ,טשינ

 טושּפ זיא'ס זַא ,ןטלַאהעג ןטלעג עשטַײד

 -קילגמוא-סיורג-ןוֿפ רעד ןגעק הלװע ןַא

 ןלעטשוצקעװַא ןיוש עטכישעג רעטֿפעלּפעג

 סעמוס טלעג טימ לטעלב ןבירשרַאֿפ ַא

 ןענַײלקרַאֿפ ןזומ סָאװ ,גנוקיטיגרַאֿפ ןוֿפ

 ןכַאמ יז ןוא גנוקיליטרַאֿפ עכעלרעדיוש יד

 -ַאב ןשטַײד יד ןעוו וליֿפַא ,טלעגניילק וצ

 רעד ,ןײטשטַאלג בקעי) ןענָאילימ ןלָאצ

 ;(6 ,1956 ,15 לירּפַא ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט

 הזע ןיא ןוא יניס ןיא שרַאמצילב רעד

 -ניילק וצ טכַאמעג רעבַארַא יד ךרוד טרעוו

 וצ טכַאמ ןעמ, ,ןײטשטַאלג בקעי) טלעג

 ןעגראמ-גָאט רעד -- "גיז םעד טלעגניילק

 ,יװַאקרַאה .(4 ,1956 ,21 'צעד ,לַאנרושז

 ,ב/555 ,קבא ;,0
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 טלעג יֿפלק

 יד ןוֿפ שמש םעד הנתמ ַא ,טלעגײֿפלק

 -עג טגירק רע :ריעה ינפ עטליױועגסױא

 ,:הּכנח טימ ךָאװ ַא ןדליג ףניֿפ טלַאה

 ךעלטנייוועג .טלעג-יֿפלק ןוא -לגר ,-םירוּפ

 -מע עשלהק ףיוא ענעבילקעגסיוא יד ןבעג

 -יֿפלק ה"ד ןוא הנּתמ ַא שמש םעד רעט

 ,קרָאי-וינ ,תומשנ עשידוי ,ןיווטיל .א) טלעג

 רעגירהעי גיצנַײנ רעד , ,אטיל ,ו יב ,61

 .0 ,"קינזיולק
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 -עמערָא רַאֿפ םיטיח תועמ ,טלעג"אחמק

 .ב/255 ,שטיװָאקרעֿפערעּפ .חספ ףױא טַײל
 ן5431

 סָאד ,(סנק :רוציקב ֿבור'ס) טלעג"פנק

 ןעלטימ יד :טלעגֿפָארטש+- סָאװ ענעגייא

 :טעדליבעג ןרעװ עסַאק"קנַארק רעד ןוֿפ

 ןוֿפ ןוא (24 'טרַא) טלעג-סנק ןוֿפ (5 ...

 רעד ,רענליו .מ) עטֿפניקנַײא עקילעֿפוצ

 רעד ןוֿפ טירט עטשרע יד ןוא ווַאטסּוא

 'טרַא ,17 ,ג"ערת ,עשרַאװ ,עסַאק-ןעקנַארק
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 ןיא טָאה טלעגרעלעק סָאד ,טלעגרעלעק

 טרישרַאמסױרַא עכָאּפע רעזדנוא ןוֿפ בױהנָא

 רעד ףיוא הרוֿבג-ןדלעה ןוא גנַאזעג טימ

 ןבעל עשידִיי סָאד טַײנַאב ,סַאג רעשידַיי

 -עש רעקידלדורּפש טימ טליֿפעגנָא סע ןוא

 ,לעווש ןֿפױא ,יקסווָאלבַארכ .א) טיײקשירעֿפ

 'מונ ,1955 ,!בעֿפ-ינַאי ,קרָאי-וינ-עקיסקעמ

 (ב/0 1
51 

 .טלעג-עקבָארָאק ןעז ,טלעגלטסעק
}5461 

 םוקמב שידִיי רענַאקירעמַא ןיא ,טלעגשעק

 טייג ריא יװ ױזַא טקנוּפ : טלעג-ןמוזמ+-

 ןעיײג ױזַא ,טלעגשעק טימ ןֿפױקנַײא .ָאד

 ןֿפױקנַײא לארׂשי ןיא םיֿבורק ערעַײא ךיוא

 טקיש ריא סָאװ ,ןטַאקיֿפיטרעס ...טימ

 ,21 'טקָא ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט רעד) יז

 זיולב טשינ טניימ "טרָאּפוס, ;111 ,5

 -- ֿבורק רעַײא טיג ריא סָאװ ,טלעגשעק

 טסילש סע ,סָאד יװ רעמ ליֿפ טניימ סע

 טלעג-הֿבצק -- 233 --

 עשיניצידעמ .,גנודילק ,ןסע ,לשמל ,ןַײא

 ןָאסֿפלָאװ .ד) וװיזַאא גנודליב ,טכיזֿפױא

 ,1956 ,6 ץרַאמ ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט רעד
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 ףױא םינמוזמ לסיבַא ,טלעג"ץנעשעק

 -ַײרֿפ ןוֿפ ןערב ןטימ ןיא :תואצוה עניילק

 ןיא םָארק יד יז טזָאל / ,לדנַאה ןקידקיט

 יד ּפָארַא טֿפרַאװ ןוא / ןייטש דירַאי ןטימ

 טלעג-ענעשעק יד /:רעדיילק עשירחוס

 ןרעװ ןכַאז עלַא ןוא / לסילש ןטניב יד טימ

 -יר ,ןײטשנַײװ שירעב) הצקומ לָאמַא טימ

 -םדוק ;(97 ,1947 ,קרָאי-וינ ,עמעָאּפ ,עש

 -ּפָא ךיז ןסערבַאס עניילק יד| ייז ןבָאה לכ

 סָאװ ,סנגינעגרַאֿפ ערעייז עלַא ןוֿפ טגָאזעג

 ףרַאד טלעג סָאד טָא -- טלעג ןטסָאק

 ןבָאה ייז .ן'ןגמה ןרק;} דנָאֿפ ןֿפױא ןייג

 ןֿפױק .,סיווומ יד ןיא ןייג וצ טרעהעגֿפױא

 סָאד ,ןעַײרעשַאנ ףיוא ןבעגסיוא ,םירקזַײא

 יד ןוֿפ ןעמוקַאב ייז סָאװ ,טלעג-ענעשעק

 דנָאֿפ םוצ ןגָארטעגּפָא טרעװ .ןרעטלע

 ,1955 ,26 'װָאנ ,גָאט רעד .,יקסניּפ דוד)

 ךָאװ עטייווצ יד ןעמוקעג ןיב ךיא ןעװו 4

 -עג רימ יז טָאה ,קינָאס ױרֿפ וצ ןסע

 לסיבַא ןבָאה לָאז ךיא ,לבור 5 טגרָאב

 תואצוה ענילק ףױא טלעג-ענעשעק

 לטעטשמייה ןַײמ ,רעגנוא סחנּפ-םהרבא)

 ,ץישֿפיל .(01 ,1957 .,קרָאי-וינ ,ווָאקירטס

 .ב/200 ,6

 81 עב

 -ָאירעפ ,הֿבצק :ללכ ךרדב) טלעגיחֿבצק

 רימ ךוז ךיא :ךרצנ ַא רַאֿפ הכימת עשיד

 ונייהד ,ןטסנידרַאֿפ ךעלסיב וצ ּפֶא וליֿפַא

 רעד ןיא ךיא ןעיײל ֿבוט-םוי ןוא תבש

 ןיב ךיא ,הליגמ יד ךיא ןעייל םירוּפ ,הרוּת

 ֿברע ,ןלצל אנמחר םַיילח ףיױא ללּפתמ

 גָארט תוּכוס ,תוקלמ ךיא גָאלש רוּפיכ-םוי

 ףױקרַאֿפ ןוא ןשטנעב וצ גורתא םורַא ךיא

 ,הרומש-הצמ ךיא ףױקרַאֿפ חסּפ ,תונעשוה

 טינ ךיא ןיב ןָא ךימ טקוק ריא יװ ױזַא

 וצ עקַאט רימ טלַאֿפ סע ,קינלזמילש ןייק

 רָאנ ;ןכַאז עלַא יד ןוֿפ ןשָארג רענייש ַא



 טלעגמָארק

 טלעג-הֿבצק ץלַא רעבָא ךָאד טסייה סָאד

 -סַאמ רעד רעדָא קעּובצ רעד ,אריפש .וו)

 ;(62 ,1896--ד"נרּת ,סעדָא ,קֹודצ 'ר רעטריק

 ריא ךָאנ קעװַא טייג ןוא ןָא ךיז טוט יז

 זיא יז -- ןַײרַא "זיוה, ןיא טלענ-הבצק

 וצ ןעמעוװ ףיוא טָאה יז סָאװ ,ןדירֿפוצ

 דוד) בוטש רעד טימ רעדניק יד ןזָאל

 ,5 1947 ,עװקסָאמ ,רעפעינד מַאב ,ןָאסלעגרעב

 ןענַײז ייז סָאװ ץוחַא ,תוריכׂש יד ;(266 ,ו 'ב

 רעייז טלָאצעגסיוא ךיוא יז ןעמ טָאה ,עניילק

 קידנעטש זיא עסַאק יד תמחמ ,רעלוגער טשינ

 ןרָאטַארטסינימדַא יד ןוא טסוּפ ןעװעג

 ןרָאטַאקָאל יד ַײב ןריסַאקנַײא טזומעג ןבָאה

 סע :;סרעטכעוו יד ןלָאצוצסיױא טלעגנכָאװ+-

 -רַאֿפ ,טלעג-הֿבצק יװ טקנוּפ ןעוועג זיא

 םימד-תכיֿפש קיניוו טשינ טימ ןדנוב

 -וב ,שזדָאל ןּברוח ,טַאלבסקַאבַאט לארשי)

 טלָאװ סָאװ ;(48--46 ,1946 .סערַײא-סָאנע

 אסּכ ַא ןָא טמענ רע ןעװ ,טַאהעג ןעד רע

 טנעקעג טשינ וליֿפַא טלָאװ רע ,תונברה

 יד ןַײז וצ ףרַאדַאב סע יו ןַײז םייקמ

 טלָאװ ןײילַא רע םורָאװ ,הקדצ ןוֿפ הוצמ

 יד ןוא ,הקדצ וצ ןעמוקנָא טזומעג ךָאד

 -ַאב ָאי ןיוש טלָאװ רע סָאװ ,לבור רָאּפ

 -הֿבצק ןעװעג סָאד ךָאד טלָאװ ,ןעמוק

 זיא רע ,ױזַא רעסעב טשינ ןעד זיא ,טלעג

 -עג םוצ ןדיי ,סקַאװניטש סחנּפ) רחוס ַא

 ,קבא .(210 ,ו"טשת .,סערַײא-סָאנעוב ,ןעקנעד

 .א 1
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 ןוא :בלעוװעג ַא רַאֿפ רכׂש ,טלעגמָארק
 ענייא ןקוק ןוא םָארק ןיא ָאד ןציז רימ זַא

 יד טימ םירעױוּפ יד ןוא ,ערעדנַא יד ףיוא

 ןרַאֿפ ןּפעלש טשינ רימ ןליוו סעטרעיוּפ

 ןוא ןזייל טשינ יַאדװַא רימ ןלעװ -- לברַא

 -הריד+- ןוא טלעגמָארק ןלָאצ ןֿפרַאד ןלעוו

 ןַײרַא טלעװ רעד ןיא ױזַא םֹּתס טלעג

 ,עשרַאװ ,תונורכז ענַײמ ,קיטָאק לאקזחי)

 ךִיי ַא לָאז סָאװ ףיוא ;(382 ,| ,ג"ערת

 -מָארק ,טלעג-הריד+- ףיוא :ןהגאד רעכיג

 בַײװ רַאֿפ דגב ַא ,ךוש ַא ףױא ,טלעג

 ןוא ןכַאמ הנותח דניק ַא רַאֿפ ,דניק ןוא

 טלעגטנַארק -- 234 --

 תונורכז ,ןָאזעניד בקעי) תוגַאד עכלעזַא ךָאנ

 זַא ןוא ;(68 ,רָאי ןָא ,עשרַאװ ,רעדליב ןוא

 יז טָאה ,ןֿפָאלש טגיילעג ןיוש ךיז טָאה יז

 רעד לַײװ ,ןרעװ ןֿפָאלשטנַא טנעקעג טינ

 ןעמ טמענ ּוװ ,טיירדעג ריֹא טָאה ּפָאק

 -בַאֿפ םעד ןלָאצַאב דסח-תולימג ַא ןגרָאמ

 -מָארק ,טלעג-הריד+- ,קַאבַאט רַאֿפ טנַאקיר

 ןוֿפ רעױהט םַײב ,רענװעל .ח .ג) םלעג

 דלַאב טָאה רע ;(15 .רָאי ןָא ,ענליוו ,םנהיג

 רע טעװ תוכאלמ-ילעב יד ...טנכערַאב

 יד וצ רָאי ַא רעביא ןוא ,ןלָאצַאב טינ

 ץלַא סָאד רע טעװ ,טלעגמָארק עטייווצ

 -עגסיוא רעבָא טָאה עדלעז .ןטעלגרַאֿפ

 ןבילבעג טרָאֿפ זיא למערק סָאד זַא ,טעברַא

 ַא וליֿפַא ןעװעג זיא ריא ַײב ,ריא ַײב

 טֿפרַאדעג טָאה יז תעשב ןידה-םוי רעסיורג

 טָאה יז ,טלעגמָארק לבור 15 יד ןֿפַאש

 ןוֿפ דמעה עטצעל סָאד טנּכשמרַאֿפ ןַאד

 רעלעוולָאװ ַא ,ץישפיל ריאמ-בקעי) ךיז

 רעבָא ;(10 ,1892--ג"נרת ,ענליוו ,ןיסיב

 עכעלטע ןיוש טָאה רע ןכלעוו ,לדנּוז ןַײז

 טשינ ליװ ,טֿפעשעג ןיא ןעמונעגנַײרַא רָאי

 .ןךעלכיב)} עַײנ יד טימ ןעלדנַאה יו ,שרעדנַא

 ןליֿפַא ןעמ טעװ ,עקניטַאט ,עטלַא יד טימ;

 וצ טלענמָארק סָאװ רַאֿפ ןבָאה טשינ

 יד ןַײװכעלסיב זיא ױזַא טָא ןוא *!ןלָאצ

 הרוחס הֿפירט טימ ןרָאװעג לוֿפ םָארק

 -וינ ,ןטפירש עטלמַאזעג ,ןעזייר םהרבא)

 -עג רעצעמע זיא ;(222 ,א 'ב ,1933 ,קרָאי

 ַא טכַאמ רע ּוװ ,םָארק ַא ןיא ןענַאטש

 םיא טביולרעד טינ רענייק ךיז טלָאװ ,ןבעל

 ןוא טלעגמָארק רעמ ןבעג ,ןגַײטשוצסױרַא

 ע'בורח ,סקַאז .ש .א) ןלעטשסױרַא םיא

 .(68--61 ,1921 ,קרָאיײ-וינ ,ןעטלעוו
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 :רחוסל רֿבוע ,טלעג רעכיז ,טלעגטנַארק

 :קוסּפ םעד ןיֿפעל לדנעמ טשטַײטרַאֿפ ױזַא

 -- טעמּכ םיעשר בל קידצ ןושל רחבנ ףסּכ

 -רע ןייא ןוֿפ ןושל סָאד זיא טלעגטנַארק

 טניימ סיאַײטלוה ןוֿפ ןיז רעד רעבָא ,ןכעל

 םע המלש ילשמ רֿפס) ןטסקיניװ םוצ

 זנכשא ןושלב השדח הקתעהו רצק שוריּפ



 טלעגקנַארק

 ,ןילוּפ תוצראב לארשי תיב וניחא תלעותל

 .('כ ,י ,ד"עקת ,לָאּפָאנרַאט
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 ַא ןוֿפ רעדירב רַאֿפ ףליה ,טלעגנקנַארק

 :ןרעװ טֿפַאלשרַאֿפ ןוֿפ לַאֿפ ןיא הרֿבח
 ןעװ ...טלָאצעג טינ טרעװ טלעגנקנַארק

 טײקנַארק ןַײז טסבלעז ךיז טָאה רעדורב ַא

 -ֿפױא עשילַארָאממוא ךרוד רעדָא טכַאמעג

 -יטסנַאק) ןעמוקַאב טיײקנַארק יד גנוריֿפ

 ישנא םיחא תירּב הרבח רעד ןָאפ ןָאיצוט

 -יוא ןעט-16 ןעד טעדנירגעג ...ץיטַאימעס

 'טרַא ,14 ,1909 ,ןקרָאי-וינ} ,1903 טסוג

 .1 ימנ 6 5 7
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 ןוֿפ לטירד ַא ,רעַײטש ַא ,טלעגניורק

 טָאה רעטירד רעד ךירדירֿפ סָאװ ,ןגעמרַאֿפ

 "טַײהשידִיי רעד, ןוֿפ טגנַאלרַאֿפ 1453 ןיא

 טָאה ןעמ :הליהק רעגרובסנגער רעד ןוא

 םעד ןסערּפסױא ןוא קורד בילוצ ךיוא

 -ַאב םעד הסיֿפּת ןיא טצעזעגנַײרַא רעַײטש

 ץערג ןעז .אנורב לארשי יבר ,ֿבר ןטמיר

 (6650100016 06 ,/4060 ,292/ צז

 ,רֿפש-ץערג ךיוא ל"גפ ;430--429 ןוא 5

 "אלילכה-ימד, ,291 ,ו"ח ,לארשי ימי ירבד

 ךירדירֿפ} שורדיו ;424 ןוא (רעדלעגנָארק)

 םידוהיה תאמ (1453) ג"יר תנשב ןישילשה

 -נענָארק) הרטעה סמ וצראב םיררוגתמה

 לכמ ישילשה קלחה אוה אולה (רעדלעג

 ימכח תודלוּת ,ןַאמלוש ןמלק) םשוכרו םנוה

 .(116 ,ד"ח ,1878--ט"לרת ,ענליוו ,לארׂשי

 -גיורקא ןקידרעטעּפש ַא ךיוא ןעניֿפעג רימ

 לגנַאמ בילוצ ,רעווש רימ זיא סָאװ ,"טלעג

 ןנױרכ :ןבַײרשַאב וצ יונעג ,םיטרּפ ןיא

 רעד ךאנ שילש ןייא רפלאוו וצ ז"כ טלעג

 סקנפ) תשוֿפנ ךאנ 'ישילש 'ג 'נוא הכרע

 --ב"לש ןרָאי יד ןשיװצ ,א/58 ,גרעבדירֿפ

 .(ג"לש
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 ,עקשורק :רוציקב ךיוא) טלעגעקשורק

 וצ רעדָא טלעגעקשופ+- וצ םינָאניס ַא

 טגעמ ,טלעגעקשּורק םעד ןוֿפ :עסקַאט

 טינ הלילח ןדִיי ןביג ,ןבױלג רימ ריא

 טלעג-ןרק -- 235 --

 תוכרטצה ףיוא רָאנ ,ןכַאז עטסוּפ ףיוא סיוא

 ַא ןוֿפרעד לָאמַא ךָאנ טיג ןעמ .להקה

 סָאװ ,ךעלברעק עכעלטע ךיוא ןדִיי ןטוג

 -נַײה ןענעק ייז זַא ,ןָאט ייז ןלָאז ןעד עשז

 ףיוא ןרָאֿפמורַא טינ ר"הועב ןטַײצ עקיט

 ןקיש ךעבענ ייז ןעמ זומ ?טלעװ רעד

 ,ז"כרת ,רׂשבמ לוק ,רענילהאוו א) םייהַא

 .(א/281 ,26 'מונ

 רר סָאד טשטַײטרַאֿפ ,ב/137 ,1869 ,ץישֿפיל
 ,עקשיּפהֿבדנ א, --- '"ַאקשזּורק, טרָאװ עשיס
 יָאװ ןוֿפ תורוש יד ןשיװצ רעבָא ."עקשיּפ-לעמַאז
 טלָאװ סע יװ ,ךיז טמוקַאב ץנעדנָאּפסערָאק סרעניל
 טבַײרש סנטשרע : עסקַאט וצ םינָאניס א ןעװעג
 רעיײז ןענַײז ןילָאװ ץנַאג ןיא םישדקה יד זַא ,רע
 -טסלַאשטַאנ רעד ןַאלּפ ַא רָאֿפ טיג ןוא ,ענדוקסַאּפ
 רעד ןוֿפ טלעג רעזדנוא ןעמענ לָאז ןעמ זַא ,ָאװ
 ןיא סעקדזנוָארַאּפ טימרעד ןכַאמ ןוא עקשורק
 ןעמענקעװַא טעװ ןעמ זַא טנַײה ...םישדקה יד
 ּוװ ,שדקה ַא ףיױא עסקַאט רעד ןוֿפ טלעג סָאד
 להקה תוכרטצה ףיױא ןעמענ ןעמ טעװ עשז
 ןֿפרַאד ןלוש זַא ,טגָאז סורוקיּפַא רעד זַא ;(טרַאד)

 רעד טבַײרש ,עקשורק רעד ןוֿפ טלעג ןייק טינ

 א/282) ָאי ןֿפרַאד יז זַא ,רבחמ
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 רעבלעז רעד ןיא רעַײטש ַא ,טלעגרעגירק

 רילצעוװו :טלעגרענלעז+- יוװ עירָאגעטַאק

 'ישפ 'ה ירניד ח"י בוהז בייח טשיא ראיימ

 בא םע טימ ןמ טוה טילעג רגירק ןאו

 ליו אזא ןוכשמ שד שד ה"בב טכעריג

 ןבא ילב גניר ןייא טשיא ןעטש טביילב

 --ג"יש םורַא ,א/17 ,גרעבדירֿפ סקנפ)
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 -ָארּפ= יד :לַאטיּפַאק-דנרג ,טלעגױרק

 סָאד ןַײא טגנערב סע סָאװ ,טלעגטנעצ

 סקיטנַײה זיא טלעג-ןרק סָאד ;טלעג-ןרק

 םיא ַײב סָאװ ...ַײב ןבילבעג ךיוא רָאי

 טלעגטנעצָארּפ=- סָאד טגײלעגנַײא זיא

 ;(106--105 ,7 'מונ ,ו"כרת ,רׂשבמ לוק)

 ןיא זיא סעטַאר עטלָאצעגנַײא יד ףיוא

 ,טנעצָארּפ ַאזַא טנכערַאב עלעבַאט רעדעי

 -יאנּת רעד סָאװ ,טלעגךרק סָאד זַא

 ,סעטַאר עלַא ןיא ןַײרַא טגָארט קישטדַאלקװ

 ןכַאמסױא ןלָאז טנעצָארּפ ןטימ ןעמַאזוצ

 סָאװ ,לַאטיּפַאק עמוס יד יװ רעקינייוו טינ

 :סױרַא ףרַאד עסַאק-רָאּפש ןוא יַײל יד



 טלעג-תמיק-ןרק

 ַא ןָא ,גרוברעטעּפ ,ןעדַאלקוו יאנּת) ןלָאצ

 טָאה סָאװ ,טנעצָארּפ רעצנַאג רעד ;(9 ,רָאי

 ןוא ,דַאלקװ:-יאנּת ןֿפױא ןבילקעגנָא ךיז

 -עגֿפױנוצ ךיז טָאה סָאװ ,טלעג-ןרק סָאד

 -וצ ןכַאמ ,ןעגנולָאצ-סעטַאר יד ןוֿפ ןבילק

 עמוס יד יו רעקיניוו טינ סיוא ןעמַאז

 -יאנּת םעד ףרַאד ןעמ סָאװ ,לַאטיּפַאק

 :ךיוא ;12 ,טרָאד) ןלָאצסױרַא קישטדַאלקוװ
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 דוע+- סָאװ עבלעז סָאז ,טלעג"תמיק-ןרק
 טשינ טעװ ,ריא טניימ יו :טלעג תומל

 -ןרק טרעדנוה ַײרד ַא ?טלעװ יד ןשיור

 ןמ ןוא .,הרוּת-דומלּת ףױא טלעג-תמיק

 זַא ,טסעומש רעװ ...!ערשּכ ףיוא םּתסה

 ןוֿפ טנַאה יד ןגײלקעװַא ךָאנ לעװ ךיא

 -עלטע ףיוא ךָאנ ךיז ןבַײרשרַאֿפ ןוא ץרַאה

 ,קרעוו עלַא ,ץרּפ .ל .י) טלעגרָאי- לבור עכ

 -טעטש ןוא טעטש; ,18 'ב ,1926 ,ענליוו

 .(189 ,"ךעל
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 ןוֿפ עיצקנוֿפ-סגנולָאצ יד : טלעגטידערק

 וצ עזַײװרעקידנעװטױנ יוזַא טריֿפ טלעג

 -ערק ןוֿפ גנורעמרַאֿפ ןוא גנוריֿפנַײא רעד

 וצ ךעלריטַאנ טכוז רערעדעי ...טלעגטיד

 םוא ןוא ,טידערק ןיא רעמ סָאװ ןגירק

 טימ ךיז ןעמ טצונַאב ,ןריֿפוצסױא סָאד

 -סקעוװ ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא טלעגטידערק

 רָאלק ךיז טגַײצ סיזירק ַאזַא ַײב ...ןעל

 -ָארּפ רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןיא זַא ,סױרַא

 טינ ךעלסילש ןעמ ןעק םעטסיס-סנָאיצקוד

 -עטסיס-טידערק עטסעב יד טימ ןעמוקסיוא

 -טידערק עכלעוו דנעגריא טימ ןוא ןעמ

 עכעלקריוו ןָא :טסייה סָאד ,דלָאג ןָא דלעג

 ,טלעוו עשירַאטעלַארּפ יד ,ץנַארק .ֿפ) טלעג

 שהכולמ ;(40 ,24 ,4 'מונ ,1907 ,ענליוו

 יד זיא סרוקגנַאװצ ַא טימ טלעגריּפַאּפ+-

 ןוא ,ןכיײצטרעװ ןוֿפ םרָאֿפ עטקידנערַאֿפ

 -ריּפַאּפ=- םענוֿפ םרָאֿפ עקיצנייא יד ןזיא|}

 רַאבלטיממוא סױרַא טסקַאװ עכלעוו ,טלעג

 רעדָא עיצַאלוקריצ רעשילַאטעמ רעד ןוֿפ

 עיצַאלוקריצ-תורוחס רעכַאֿפנײא רעד ןוֿפ

 -עכעה ַא וצ טרעהעג טלעגטידערק .אֿפוג

 טלעג-עקרק -- 236 --

 -ָארּפ ןכעלטֿפַאשלעזעג םענוֿפ ערעֿפס רער

 ךרוד טרילוגער טרעוו ןוא סעצָארּפ-עיצקוד

 וצ ,סקרַאמ לרַאק) ןצעזעג ערעדנַא ץנַאג

 -ַאנָאקע רעשיטילַאּפ רעד ןוֿפ קיטירק רעד

 ,ענליו ,ןַאמרָאד .ש -- שטַײד ןוֿפ ,עימ

 -קנוֿפ לסקעװ סָאד ;(62 :ךיױא ;13/ ,9

 ןוֿפ זיײרק ןקיזָאד םעד ןיא ָאד טרינָאיצ

 ךיז ןשיווצ ןדנוברַאֿפ ןענַײז סָאװ ,ןענָאזרעּפ

 גָאװצ םעד ןָא ןעמענ ייז סָאװ ,םעד ךרוד

 ךרוד רָאנ ה"ד ,לַאער ַא רַאֿפ ןלָאצ וצ

 רעטעדנירגַאב בור'ס םגה .,רעטַאװירּפ ַא

 סלַא ץרוק ,לטימ-עיצַאלוקריצ סלַא ,גנוניימ

 ןקיזָאד םעד רַאֿפ .טלעגטידערק -- טלעג

 ןטקַאשיױט עטנָאמרעד עלַא ןרעװ ןַײרק

 ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןיא טשרע טקידנערַאֿפ

 ןיא טלדנַאװרַאֿפ טרעו טלעגטידערק סָאד

 -הכולמ םעד וצ ץַאזנגעק ןיא ,ָאזלַא .טלעג

 סלַא סָאװ ,סרוקגנַאװצ ַא טימ טלעגריּפַאּפ

 סָאד טסקַאװ טקודָארּפ רעכעלטֿפַאשלעזעג

 סָאד טָאה ,סױרַא עיצַאלוקריצ רעד ןוֿפ

 -עג ןייק טשינ ךיז רעטניה טלעגטידערק

 ,עיטנַארַאג עטַאווירּפ ַא רָאנ ,עכעלטֿפַאשלעז

 -כעלגעמ ַא ןַײז קידנעטש זומ רעבירעד ןוא

 -סיוא ,טלעג ןיא ןעלדנַאװרַאֿפ וצ סָאד טַײק

 -רעֿפליה ףלָאדור) טלעג ףיוא סָאד ןשיוט

 דוד -- שטַײד ןוֿפ ,לַאטיּפַאק-ץנַאניפ ,גניד

 סָאד;, ,ווװ י'ּפַאק ,| ,רָאי ןָא ,ענליוו ,לכיור

 -טידערק סאד .?לטימ-סגנולאצ סלַא טלעג

 .64 ,טלעג
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 ןֿפױא רֿבק ַא רַאֿפ טלָאצעג ,טלעג"עקרק

 ריעב םירדה םיחרוא יראש :טרָא ןטוג

 הלהקהמ ןטשאל עללא ןיש ןאוו תאזה

 -עקרק ןזומ דנוא גרובעז לע ורבקי ןגהארט

 יפ לע םהילע תשוי רשאכ ןלהאצ טלץעג

 ,ח"נקת ,םאדרטשמא ,שרהוקסיד) םיסנרפה

 ןייא שע ידנייז הלהק יטלא איד ןוֿפ תונקת

 ;(גמ 'יס ,'ט ,גלאפ רעפ יטשגיצנאווצנוא

 ןַײמ טימ ןבעג לע ךיא ליֿפױו ,יתיתכהמ

 -- םולכ אלב רוטּפ ;טוג זיא ,ןליוו ןטוג

 ,לטעטש םערָא ןַא זיא'ס ,טינ טייג סָאד

 ,הטמהיאׂשונ הרֿבח ,םיׂשמש סעּפע טנַײה



 טלעג-עקטַאגָאר

 -טנייוועג ,טלעג-עקרק ,ןפנָארב ,םיכירכּת

 -ָאװ ,טינ ןעמ ףרַאד ןטיש ,ךעלסיב וצ ךעל

 -םולש) !טינ רועיש ןייק טָאה ןטיש םור

 -טימ רעַײנ רעדעי ;("אבה םלוע; ,םכילע

 ,טלעגסטירטנַײא+- ןַײז ץֹוחַא ,זומ דילג

 רע עכלעוו ,ןלָאצ טלעג-עקרק סלַא 0

 ןוֿפ רָאי םעד ןוֿפ עדנע זיב ןלָאצסױא זומ

 עטששרע ןוֿפ ןָאשוטיטסנָאק) ןעמוקנַײרַא ןַײז

 סגנוציטששרעטנוא ןעקנַארק רעקוועדעוודעמ

 ,לירּפַא ןעט5פ םעד טעדנירגעג ,ן'יארעפ

 ןַאבַאלש םַײב לָאצּפָא ןַא ,טלעג"עקטַאגָאר

 .הרוחס ןריֿפנַײרַא רַאֿפ טָאטש קע ןיא

 ןעמוק סָאװ דנַײרֿפ ןוֿפ טרעהעג הּפ-לעב

 סָאװ ,םירעוּפ יד :ןטנגעג ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ

 ,ןַײרַא טָאטש ןיא ןטקודָארּפ ערעייז ןעגנערב

 ,טלעג עקטַאנָאר ןלָאצ טֿפרַאדעג ןבָאה

 ןוא עקטַאגָאר יד ןעגנידּפָא דַיי ַא טגעלֿפ

 -וצנַײא טכער סָאד טַאהעג ןיוש טָאה רע

 עקידנרָאֿפנַײרַא יד ןוֿפ טלעג סָאד ןענָאמ

 עגנוי עניימ ןופ ,קַאװָאנ לשרעה) םירעױּפ

 .(25 ,1957 ,קרָאי-וינ ,ןרָאי
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 סֿבר םוצ רעַײטשוצ ַא ,טלעג"הנשה"שאר

 ןצ םיא ןביױגו םיתב ילעצ סָאװ הסנכח

 טיג שיק ָאדיױג קחצי יֿפָארּפ .הנשה-שאר

 רעטָאֿפ ןַײז ּוװ ,גָארּפ ןיא זַא ,רעביא רימ

 זיב) רָאי קיסַײרד ןוא ַײרד ֿבר ןעוועג זיא

 ַא סָאװ ,תוסנכה יד וצ ןעמ טָאה ,(7

 -שאר ךיוא טנכערעגוצ ,דצה ןמ טָאה ֿבר

 סיוא טוַײװ זיא גהנמ רעד .טלעג"הנשה

 ערעדנַא ןיא ךיוא טײרּפשרַאֿפ ןעוועג

 ,ב"פקת רָאי ןוֿפ תונבר-ֿבתכ ַא ןיא ;תומוקמ

 -סױרַא טָאה טַאטשנזַײא ןוֿפ הליהק יד סָאװ

 ,סלרעּפ השמ-קחצי 'ר ֿבר םעד ןבעגעג

 ענַײז חוכמ טגָאזעג 'ב טקנוּפ ןיא טרעוװ

 ןהנשה שארו} ה"רו םירופ תובדנ, : תוסנכה

 ,ןײטשכַאװ .ב) "ובל ונבדי רשא שיא שיא

 רָאי ןוֿפ הנקת ַא ןיא ,רעמ ךָאנ 9

 םיחרוא-שדקה ,סרעלגָאװ ןגעװ ט"יקת

 טלעג-שדוח-שאר -- 231 =-

 םדוק ;(3 } ,5 'טרַא ,11 ,ןקרָאי-וינו 6

 עמוס עסיורג ַא ןטָאבעגנָא ןעמ טָאה לכ

 -דומלּת רעד ףיוא ,שדקה םעד ףיוא טלעג

 עכלעו ,ןכַאזטָאטש ערעדנַא ףיוא ,הרוּת

 ןציטש טלָאװעג טשינ ןבעל םַײב טָאה רע

 ףיוא .אשידק-הרֿבח טשרע ,ןשָארג ַא טימ

 ױזַא ןוא טלעג-עקרק .םירטֿפנ עמערָא

 ,עשרַאװ ,םיקידצה תולגתה) טלעג טַאלג

 ,(12 ,ח"פרת

 פן

 ןמ סוװ םיינע םגו/ :טנרָאװעג טרעװ

 רהעמ טינ ןפרד ןינייז תוכומסה תולהקה
 וניהד הנשב םימעפ 'ג סלא ןמוק ןאכל

 ןטרָאד) ןהנשה שארו| ה"רו םירופו הכונח

 ןוֿפ טַאלב-תונקת ַא ןיא ;(145 'מונ 5

 דעװב ורמגנו ושענש תונקת, טימ גָארּפ

 םישנא רשע השמחו םיררובמו םיאבגה

 השמח םויב םירוחב תראפת תרבח ק"חד

 :טרילוגער טרעװ "ל"חנקת תבטב רשע

 םימעפ 'ב ןתיל ביוחמ דחא לכ ה ןומיסָו

 ל"צ 'ד תוחפה לכל .םירופו ה"רב הנשב

 ...הקדצל ול בשחת ףיסומהו

 תועממ תינימש קלח לבקי שמשה ט ןןמיס}

 םירופו ה"ר תועממ ץוח .ץביקש הרבחה

 לבקי םירופו ה"רבו .רבד ול 'ןינתונ ' ןיא

 .לֿפ 6 אוהש .לֿפ 23 ק"חהמ שמשה
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 טיג עמ סָאװ תונתמ ,י טלעג"שדוח"שאר

 :דומיל-רכֹוש םעד ץוח שדוח עלַא דמלח ַא

 -שאר| םיא ןיא טינ ןטעברַא ןעױרֿפ עמורֿפ

 ןוא טעברַא עקיטַײז עשימייה רעייז ןשדוח

 -שדוח-שאר רדח ןיא םייבר יד ןקיש

 -ליוו ,ינושלב םילמ ,במָאלָאג .נ-.צ) טלעג

 טמַאטש סע טענַאװ ןוֿפ .(ב/342 ,1910 ,ענ

 םעד טלעג-שדוח-שאר ןבעג וצ גהנמ רעד

 ירוקמ ןַײז ןיא .ןגָאז וצ רעווש זיא ןיבר

 -על םהרֿבא טָאה ,1846 ,ןילרעב ,םיגהנמ

 ןינע םעד ןגעוו קרּפ ןלעיצעּפס ַא ןהאזיוו

 ח"ר תועמ םיאשונ םידליה, :(חל ןמיס)



 טלעג-שדוח-שאר

 לע ףדוע ח"רב םיעייסמהל וא םהידמלמל

 ענַײז ."דלעג ה"ר :והונכיו דומיל רכש

 -רעביא תוֿפסוה רָאּפ ַא טימ ןרעו םירוקמ

 י"ה ךרכ ,םידעומה רפס ןיא טרזחעג

 םעד ןיא רוצקב ךיוא .55 ,ד"ישת ,םילשורי

 -רדח ןעגנערב םורָאװ, :לטיּפַאק םעניילק

 ערעײז וצ טלעג- שדוח - שאר  רעדניק

 .יא .א) ?!דומל -רכׂש רעסיוא םידמלמ

 ,ד"ערת ,אנליוו ,ןורשי יגהנמ ,ץיװָאשריה

 ,םירוקמ ערעטלע יד .(זיק ןמיס 8

 םעד טימ ןבָאה ,טגנערב ןהאזיוועל סָאװ

 יד ןטיברַאֿפ טָאה'מ .ןָאט וצ טשינ גהנמ

 -שדוח-שאר ןוא דומיל-רכׂש ןשיווצ תורצוי

 ןיא עורז רוא ןוֿפ טַאטיצ רעד ךיוא .טלעג

 ןסיורג ַא רעטנוא זיא ימלשורי ןוֿפ ןעמָאנ

 עורז רוא ןטקורדעג ןיא ןֿפוא לכב .קֿפס

 רמאמ ןייק זיא (גנת ןמיס ,ח"ר תוכלה)

 םיאיבמש המ הח"ר תואצוה ףא א"י;

 רָאנ .ָאטשינ "ח"רב םהלש ברל תוקוניתה

 טניֿפעג) אתקיספ ןוֿפ טגנערב רוט רעד

 המו :(ל 'רפ ,הבר ארקי ןיא ךיוא ךיז

 ,ח"וא רוט) ןבר תיבל ןיכילומ תוקוניתהש

 טרָאד טשטַײט ףסוי תיב רעד .(טית ןמיס

 'ר .מאק דמלמה רכש לעד הארנו :סיוא

 םעד ןיא ליו ,ח"ב רעד ,שיקריס לאוי

 'תקיספ ךהמו :ריֿפנַײא ןרַאֿפ ךמס ַא ןעז

 ןבר תיבל ןיכילומש תוקוניתל ךמס אכיא

 ןיאו ה"ר תועמ ותוא ןירוקו ח"ר לכב

 רעד .טיעממה דחאו הברמה דחא ולטבל

 ןבר תיבל ןיכילומ :סרוג זיא םהרבא ןגמ

 ַײב טמוק ח"ב ןוֿפ ןושל סָאד ןוא ,ח"רב

 וגהנש המ ונייהד 'פ ח"בהו; :סױרַא םיא

 לטבל ןיאו ןברל ח"ר לש תועמ ןתיל

 ,םייח חרוא ךורע ןחלוש) ?ל"כע גהנמה

 טשינ ןענהאזיועל ַײב ;(טית ןמיס ףוס

 ןעמ געמ ."גהנמה תונשל ןיאוק : ךעלטקניּפ

 ח"ב ןוֿפ טַײצ רעד ןיא זַא ,ַײז רעשמ

 -עג ןיױש גהנמ רעד זיא (1640--1561)

 טריטסיסקע טָאה'ס זַא ןוא ןעמונעגנָא ןעוו

 רָאנ זיא'ס ,טלעג-שדוח-שאר ןעמָאנ רעד

 ןרילעּפַא ףרַאד ח"ב רעד סָאװ ,עװַאקישט

 טמוק סע יװ :"ולטבל ןיאו, :ךשמה רַאֿפ

 טלעג-שדוח-שאר -- 228 -=

 ןענרעל ןצעז ךיז דמלמ רעד סָאד שדוח-שאר

 יז בוא רעדניק יד טגערֿפ רע / ,טלעװ

 / :טלעג-שדוח-שאר טכַארבעג ןבָאה ןייזו

 :טגָאז ןוא / לומ ןַײז ףיוא טנֿפע רענייא

 -שאר עלַא רַאֿפ ךַײא טעװ רעטָאֿפ ןַײמ

 רערעדנַא רעד / ;לָאמ ןייא ףיוא ןבעג שדוח

 םעד ףיוא ןעגנַאגעג זיא רעטָאֿפ ןַײמ : טגָאז

 טזָאלעגרעביא טינ טָאה ןוא / סױרַא קרַאמ

 :טרעֿפטנע רעטירד רעד / :זיוה וצ טלעג ןייק

 טוט רע / ,ןגָאז ןוט רימ טָאה רעטָאֿפ ןַײמ

 רדריפ רעד / ;ןגָאמרַאֿפ טלעג ןיילק+- ןייק

 / ןענַאטשעגֿפױא טעפש ןיב ךיא :טגָאז

 -רעד וצ רעטָאֿפ ןַײמ ןסעגרַאֿפ ךיא בָאה

 תואלת ,ןרעיוטיל ֿבודירכׂשׂשיו) ןענַאמ

 גנַאֿפ ;(א/3 1? ד"צקת ,ווָאקלידוס} ,םירומה

 ,םידמלמ יד טימ ,רעֿפלעב םעד טימ ןָא ךיז

 ,דומיל-רכׂש טימ ,רעֿפלעברעטנוא יד טימ

 דניק סָאד ןוא ,טלעג-שדוח-שאר טימ

 סָאד טינ יבר רעד טינ ,טינרָאג טנרעל

 םַארבַא ןיװעל) טשינ ןענעק עדייב דניק

 ןעפירב רעכילטסניק רעיינ ןייא ,רָאד ןָאיל

 -ימָאק סָאד ;(58 ,ד"רת ,ענליוו ,רעללעטש

 ןוֿפ סינכײצרַאֿפ ַא ןעמענֿפױא לָאז טעט

 ,םירדח ןיא ןענרעל סָאװ ,רעדניק תוּתּכ עלַא

 רכׂש טסָאק תיב-לעב ןכעלטיא ליֿפיװ ןוא

 ,טלעג - שדוח - שאר ןוא רעֿפלעב ,דומיל

 -עצ = } ,זרא) המודכו רעטניוװ םוא טכיל

 ימונ ,ז"כרת--1866 ,רשבמ לוק ,ןםיוברעד

 ,ןיבר םעד תודמעמ ,תוניתנ טנַײה ;(589 ,9

 -שדוח-שאר רעֿפלעב םעד ,דומיל-רכׂש

 -ןמה םעד ,רעגערג םעד רַאֿפ ,טלעג

 -ןוא:לַײֿפ םעד ,לדירד םעד ,לרעפעלק

 ,ןכַאז עכלעזַא המודכו ןָאֿפ רעד רַאֿפ ,ןגיוב

 קַאב רעד ןיא ןוט פינק ַא ךיז זומ ןעמ סָאװ

 איד ,םיוברעדעצ .א) ןייטש לָאז ברַאֿפ יד

 ,1870 ,עשרַאװ ,בוזשטידרעב ןופ עסינמייהיג

 םעד טלעג-שדוח-שאר זיא ּוװ טנַײה ;2

 ,לרעֿפלעב םעד ןוא רעֿפלעב םעד ,דמלמ

 ;(56 ,ןטרָאד) ןטייקינילק המודכו טכיל

 .רוחב רענייש ַא זיא עלהשמ ןייש רעזדנוא

 איבנה והילא ןוא .ןענרעל טוג ןעק רע

 ץנַאג ןגירק טעװ רע .דמלמ רעטוג ַא זיא



 טלעג-שדוח-שאר

 עלהשמ ןעװ ןוא .טלעג-שדוח-שאר ןייש

 יבר רעד טעװ ױזַא ,ןרעװו ןתח ַא טעװ

 -נגרָאמ בקעי) ךעקעל קיטש סיורג ַא ןגירק

 עיירטעג איד רעדָא עלעקצח 'ר ,ןרעטש

 רעד זַא ןוא ;(44 ,ב"מרת ,עשרַאװ ,עּביל

 זַא טסייה סָאד / ,ךילײרֿפ ןזעוועג זיא יבר

 -עג טלעג-שדוח-שאר םיא ןבָאה רימ

 ןיא ןייג זדנוא טימ רע טגעלֿפ / ,טכַארב

 ,ריב ץרַאמ ןעקנירט / טכַאנרַאֿפ ךעלביטש יד

 רע טָאה סָאד / רעיײא טימ ךעלגייב ןסע

 הדוהי) רעיײז טַאהעג טלָאה םולשה וילע

 --ס"רת ,ענליוו ,ןילוח תחיׂש ,ןָאדרָאג ביל

 ,תומששר) ןוװָאנַאורד טיול -- .(17 ,9

 -שדוח-שאר ןעמ טגעלֿפ (2353 ,ה"פרת ,'א

 טָאטשנַא רעדָא ןמוזמ ןיא ןקיש טלעג

 ערעדנַא ןגעו .רעקוצ טימ יט -- םעד

 ןמוזמ ןיא טלעג-שדוח-שאר טָאטשנַא תונתמ

 ,ד"ישת ,םילשורי ,םידעומה רפס :ןעז

 סָאד גהנמ רעד טָאה ןטלַאהעגנָא .16- 5

 ןיא ,רשֿפא ןוא טרעדנוהרָאי עט19 עצנַאג

 -רָאי ןטס20 בױהנָא ןיא ,ןטנגעג עסיוועג

 ,יװַאקרַאה ;ב/239 ,שאוהי-קַאוװיפס .טרעדנוה

 .ב2
 ןעמ זַא ,רימ ןעניֿפעג רוקמ ןייא ןיא רָאנ

 "ךלעג ח"ר רעפאלק לוש, םעד ןבעגעג ךיוא טָאה

 וילסכ ,א/95 ,17 עיצקעלָאק-ןיװעל ,ץינזערד סקנפ)
 זַא ,רימ ןעניֿפעג רוקמ רעדנא ןַא ןיא .(ט"רת
 איז לַײװא ,עטיאבג א טימ ןעװעג ֿביטמ טָאה ןעמ
 ןיא טלעג ח"ר ןעגנאג םורעה טזיא ידמ רתוי
 ,א/100 ,סַאזלע ,ץלוז ,ארבח-רעבייװ סקנפ) "ןהעיצ
 -שדוח םעד אמתסמ ָאד טנײמעג -- (ה"פקת
 ,אֹֿפוג הרֿבח רעד רַאֿפ לָאצּפָא
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 רעַײטשוצ רעכעלשדוח ,: טלעג"שדוח-שאר

 ןעמ טגעלֿפ :"אדנלק; :תוסנכה סֿבר ַא וצ

 -סױרַא סֿבר םעד זדנוא ַײב ןֿפורנָא ךיוא

 ןַײז ןוֿפ םיֿבושִיי עקימורַא יד וצ ןרָאֿפ

 -ָאג .נ-צ) טלעג-שדוח-שאר ךָאנ טָאטש

 ,(א/328 ,1910 ,ענליוו ,ינושלב םילמ ,במָאל

 ןאיל םארבא ןיװעל ןוֿפ 99 יז ,53 וירב ןיא 1
 ,רעללעטש ןעפירב רעכילטסניק רעיינ ןיא סראד

 טשייװ רהיא; :ןענעײל ןעמ ןעק ,ד"רת ,ענליוו
 ,ףיקּת לאמ עלא רימ אייב טייז רהיא זא ,ךאד

 טינ גידייל ךייא ךיא זאל ,עדנעלַאק ,הֿבדנ ַא ןוֿפ
 יֿבצ טױל ."ןייז טעריג סיוא טינ לָאז ,סױרַא

 ןשידוי ןוֿפ רערעדליש ַא ,ץישֿפיליּפלָאק יולה שריה

 ןיא ,קירוצ רָאי טרעדנוה ַא טימ עטיל ןיא ןבעל

 טלעג-שדוח-שאר -/2239 =

 -שדוח-שאר וצ רָאנ טצענערגַאב טשינ עדנעלַאק
 יד ןגעװ טבַײרש רע .ןײלַא םינבר רַאֿפ טלעג
 -ערג ןיא םיארונ םימי ןעװַארּפ סָאװ סעקינֿבושי
 ךָאנרעד ןענַײז יײז ןזָאלעגוצ יװ ,טעטש ערעס
 טימ ףױא יײז ןעמענ ןוא שדוקײלּכ עלַא וצ
 ענעי ןעװ ,טַײקיצרַאהטײרב ןוא טַײקכעלדנַײרֿפ
 :םיֿבושי יד ןיא ןעװעדנעלַאק סױרַא ךיז ןזָאל
 ,הבוט ךרדה תויהב ,ףרחה ימיב ןכ ירחא ולבקיא
 לכו ,שמשה ,ןוחה ,דיגמה תא ,ןחבו הבהאב
 םיבושיה לע ובבוסי רשא ,הלאכ שדק ישנא
 "םיבושי,ה וקינעי קנעהו ,ריעה לא םישחיתמה
 ,רמצב ,האובּתב ,םהיּתבב רשא 'ה תכרבמ םהל
 לע סכמ לטוה םרט) ש"יי יקובקבו םיּתשּפבו
 ,םדי אצמּת רשא לככ ,שבד ימבו (הזה הקשמה
 םשב הלא תוזווחמב ארקנ םיבושיה לע בובסה

 494 ,א"סרת ,עשראו ,רודל רודמ) "?עדנעלַאקפ
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 -ערָא טליײטעג הקדצ ,* טלעג"שדוח"שאר

 טָא .שדוח שאר םוא רעדָא ֿברע טַײלעמ

 ענילוַאּפ ןוֿפ גנובַײרשַאב עקידעבעל ַא זיא

 -ורכז עריא ןיא גהנמ םעד ןגעוו ווָארעגנעװ

 ןיא ןעמ טגעלֿפ ...שדוח-שאר ֿברע :תונ

 -נוזַאב ַא ףיוא ןעװַארּפ זיוה-ןרעטלע ןַײמ

 -עג ןענַײז ןדִיי עקילָאמַא יד ַײב ,ןֿפוא רעד

 טסַאֿפעג גָאט םעד ןבָאה סָאװ ,ךס ַא ןעװ

 -םויו תוליֿפּת ערעדנוזַאב ןטכירּפָא ןגעלֿפ ןוא

 רעלטעב עקנַארק ,עטלַא ךס ַא .ןןטק רוּפיּכ

 עטעקַאנ בלַאה ;סעטַאמש ןיא טליהעגמורַא

 עטרעגָאמעגסױא טימ רעבַײװ ןוא רענעמ

 ןגעלֿפ רעדניק ןוא ךעלדיימ ,םירוחב ;רעמינּפ

 ןעמענוצּפָא גָאט םעד ןיא זַײװ-תונחמ ןעמוק

 רעדעװטעי לַײװ ,טלעג-שדוח-שאר רעייז

 ןבעג ךרוד טקיליײהעג טרעוו ןדִיי ַײב תינעּת

 רעסיוא זַא ,ןעמונעגנָא ןעוועג זיא'ס .הקדצ

 ךָאװ עדעי ךָאד ןגעלֿפ (ח"ר-ֿברע) גָאט םעד

 -ָאד ןוא קיטנָאמ עלַא ןטסַאֿפ ןדִיי ךס ַא

 1/6זװסזז6סח 61-) הקדצ ןלייט ןוא קיטשרענ

 -117 ,| ,1913 ,ןילרעב ,מסז (2זס88זו67

 .(רימ ןוֿפ שידִיי ;8

 -שדוח-שאר ןוֿפ עיצידַארט-הקדצ יד

 רימ יװ טײרּפשרַאֿפ רעמ ןעוועג זיא טלעג

 ,םירוקמ עקינייא ןענַײז טָא .רָאֿפ ךיז ןלעטש

 ,ןרַאגנוא ןוא עטיל ,ןלױּפ ףיוא ןזַײװ סָאװ

 ַײב יװ ,ןיוש ןעמ טעז תורוש יד ןשיװצ

 ,טַײצ רעַײנ רעד ןוֿפ העּפשה יד ,ןרעגניטע

 ,עברָאט רעשידַיי רעד ןגעק ףמַאק םעד



 טלעג-שדוח-שאר

 -נעמ ,קיד טריֿפעג ךָאנרעד ןבָאה'ס סָאװ

 !ךַײא ףלעה טָאג :ןימינב 'ר :ַא'א עלעד

 טייג !ןֿפלעה ךיוא טָאג ךַײא זָאל :השנמ

 ,שדוח-שאר רָאנ ןעמ טיג ָאד !טייהרעטנוזעג

 ןוֿפ ןוא ?שדוח-שאר רָאנ ...ןימינב 'ר

 ?שדוח ןצנַאג ַא רעבָא ןעמ טבעל סָאװ

 טשינ ןעמ ףרַאד ,טעברַא ןעמ זַא :השנמ

 עלַא ,ךַײרנַײװ .מ ר"ד) ןעלטעב ןייג וצ

 ,ענליו ,רעגניטע המלש ר"יד וֿפ םיֿבתּכ

 זיא רָאג זיב קידנריר .(4/9 ,וװ ,5

 ןַײז ןוא ךיז ןכַײלגרַאֿפ סנָאדרָאג בייל-הדוהי

 -שאר טמוק סָאװ ,ןַאמערָא םענעי וצ עזומ

 :הֿבדנ ַא ןטעב שדוח

 ִנֵּנִה ַהֹלַא דֹוסְּב תִיַּב-ןֵב אֹל

 ִננֲעַי ויָלֵא אָרְקֶא םֶרֶט רֶׁשֲא

 ,ׁשֶדֹּקַה לֶא אֹבָא ץֹפְחֶא תֵע לָכְכּו
 ַחּוטְב ּונְניֵאָׁש יִנָע ָכ םִא יִּכ

 ַחּותָּפ ֹוא רּונָס ןאָצְמִיו חַתָּפַה םֶא

 .ׁשְדֹח-ׁשאֹר םֹויְּב הָטּורְּפ ׁשֵּקַבְל ֹואֹבְּב

 ייוצ יד ףיוא ."יחּור ׂשּפחַא, ריש ןַײז ןוֿפ)

 רימ טָאה ג"לי ןוא ןרעגניטע ןוֿפ םירוקמ

 ייח; רעד .(רעװָאסָאק יכדרמ ר"ד ןזיװעגנָא

 ףיוא, :רעדניק ענַײז טגָאזעגנָא טָאה "םדא

 וצ זיא גהנמ רעד סָאװ טרָא ןייא ױזַא

 ףיא ֿבוצק רֿבד ןייא דגב ןדעי ןוֿפ ןבעג

 יז ןלָאז "הלהק רעזדנוא ןיא יוװ ױזַא הקדצ

 ןַײז קלסמ ךַײלג ןוא ןטיהּפָא גנערטש סָאד

 קחצי 'ר ןוֿפ שטַײט ירֿבע ,םהרבא תיב)

 רַאֿפ .(טכ ייס ,1875 ,גרעבמעל ,רעגרובמַאה

 זיא רעצעזרעביא ןעמינָאנַא ןשירַאגנוא םעד

 רַאֿפ הקדצ ןבעג ןוֿפ גהנמ רענליו רעד

 םעד רע טָאה ,דמערֿפ ןעוועג דגב םעַײנ ַא

 רֿבד סעדעי : ױזַא טכַאמעגרעביא ןמיס ןצנַאג

 ,טזיא גהנמ ןייא טרָא ןעד ןיא סָאװ ֿבוט

 םוצ .ןסילשסיוא טינ דיחי ןייא ךיז ףרַאד

 רעד טזיא רעצעלּפ עליֿפ ףיוא ,ליּפשַײב

 סָאװטע רעדעי ןייא טביג ח"ר סאד גהנינ

 ןייא ףרַאד ,םיינע יד רַאֿפ הקדצ יד ןיא

 ,דנַײרֿפ עמערָא בָאה ךיא :ןגָאז טינ דיחי

 דנַײרֿפ ענַײמ רַאֿפ רעביל סָאד ליװ ךיא

 טלעג ס'םלוע-לשיונובר -- 240 -=-

 ,ב"כרת ,ןגרובסערּפ} ןיוו ,םהרבא תיב) ןבעג

 סיוא טנכער םירֿפס-רכומ עלעדנעמ .(ב/חי

 םינצבק :טַײלעמערָא ינימ עלַא ןשיװצ

 ,םירוחב ןוא ךעלדיימ ,סענעדִיי ,ןדִיי : עטושּפ

 רעזַײה יד ןיא סעברָאט טימ ןעייג סָאװ

 ךָאװ רעד ןטימ ןיא ךיוא ,שדוח-שאר עלַא

 טיורב ךעלקיטש ןוא סנשָארג ןעמענ ןוא

 .08 ,1888 ,סעדַא ,רעמורק רעד עקשיפ)

 -ֿפױא עַײנ יד טריקיטירק רבחמ רעדנַא ןַא

 ןַא ןַײרצ טמוק סע זַא :םיריֿבג ענעמוקעג

 םעד| יז טרעֿפטנע ,הֿבדנ ַא ןטעב ןַאמערָא

 ,"שדוח-שאר ןעמ טלייט ָאד; :|בַײװ סריֿבג

 ןעמ טסילשרַאֿפ שדוח-שאר טמוק סע זַא ןוא

 ךָאנ טגָאז יז .ריט יד גָאט ןצנַאג ַא ףיוא

 ךימ לָאז טָאג ,םינּכ םורֿפ ַא טימ ַײברעד

 ,טַײלעמערָא יד ,דייר יד רַאֿפ ןֿפָארטש טינ

 ךיא ,ןצרַאה ןיא ןַײא ךיז ןסע ,סרעּפעלש יד

 טנַײֿפ טוג ייז ןבָאה .ןקוקנָא טינ ייז ןעק

 רע טרעוװ גנילצולּפ .ןשטנעמ עמערָא יד

 -ערָא רַאֿפ טגרָאז ןוא הֿבוט-לעב-טָאטש ַא

 רַאפ חמּת ח"ר ,יקסניטיל ףלָאװ) טַײלעמ

 .(14 ,ח"סרת .,וועשטידרעב ,םיעגוששמ
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 טניֿפעג גרעבדירֿפ סקנפ ןיא ,טלעגיֿבר

 טילעצ טלױג ןעד שיוא ןמזייא טוה :ךיז

 'טיבר 'ג 'נוא טלציב טלעג בר 'יבוהז 'ג

 ,א/17) ןמוניג שיוריד ךא גורתא םעד וצ

 .ג"יש ,טייצ םירוּפ םורַא
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 ,ןגָאז טגעלֿפ רע : טלעג ס'םלוע-לשיונובר

 -סטֿפעשעג ףיוא ןרעֿפטנע טינ לָאז ןעמ ןעוו

 טימ ,סטכינעגיוט ַא ךָאד ןעמ זיא ,ווירב

 ַא רעדָא ןַאמערָא ןןַא| זַא רעגרע זיא סָאװ

 טלעג סָאד ?וװירב ַא טקיש רע ןעװ ,רבחמ

 טייטש סע יװ ,ת"ישה וצ קירעהעג ךָאד זיא

 .ן'ח ,'ב ,יגח} בהזה ילו ףסּכה יל ,ןבירשעג

 טינ זיא ,טלעג טָאה סָאװ ,שטנעמ רעד

 תא טגָאז ע"שבר רעד ,ריסַאק ַא יו רעמ

 טינ ךיא לָאז ,ןוּכשא ינא חור לפשו ינע

 זיא ?טלעג סָאד ןוֿפ ב"עב םעד ןרעֿפטנע

 טינ טלעג ןַײמ ןעד זיא ...?טכער סָאד



 טלעג-יבר

 ס'עישבר םעד ךָאד זיא סָאד ?עדמערֿפ

 וצ ןלױֿפַאב רע טָאה טַײלעמערָא ,טלעג

 חתּפ ,הרוּת רעד ןיא טייטש סע יװ ןבעג

 ןַײז טימ סָאד זיא ,ןויבאה ךיחאל ךדי תא

 איד ,ןּוחַא ריאמ) ןגלָאֿפ ךיא זומ ,לעֿפַאב

 ,ענליוו ,םֹוּתב יכלוה וא רעגעווש אייווצ

 .(63--62 ,ס'ירת
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 טלָאצ עמ סָאװ דומיל-רכׂש ,:טלעג"יבר

 שאוו .ןאיורֿפ 'נוא ןנאמ וצ טרעה :דמלח ַא

 ןייז ךייא לאז .ןאיורט רֿפ ליוו ךייא ךיא

 טרעװ טלעג יבר רהייא .ןאיוש ראוו וצ

 טיג טלעג יבר רעיא ...ןאיור טינ ךייא

 רדניק ירעייא 'נוא .ןדייל ןיא קעווא ןטיײיג}

 ,ץ"ש בקעי ר"רהב םיקילא) ןביילב רזיירג

 המדקה; ,ע"ת ,םַאדרעטסמַא ,חיש דמלמ רפס

 וצ ןמ רעהג ֿבקעי ןוֿפ ;("זנכשא ןושלב

 רד געמ ןֿכאז יֿכילטלעװ אייב זא ,ןנרעל

 ונייהד הוצמ ןייא וצ רבא ,ןייז גיראק שנעמ

 ןֿפױק וצ םירֿפס רבא ןבעג וצ טלעג יבר

 הקדצ רבא ןייז וצ (ןרתו) ןייא ןעמ רעהג

 טלעג שאוו תוצמ ירדנא רבא ןבעג וצ

 ץע) ןייז גיראק טינ ןמ לאז טיג ןא

 ,ג/די ,ג"יקת ,אדרויפ ,ה"לש רוציק ,םייח

 ןבעל ןלָאז ןיז ענַײד ךיא :;(וו תוא

 טימ געװ ןטכער ןיא ןַײז לדגמ ייז ּוטסלָאז

 ןוא טלעג-יבר ןלָאצַאב טסלָאז ןוא תחנ

 ןוא .בוטש ןיא יבר ןייא ןטלַאה טסלָאז

 םורָאװ .רכׂש ןַײז ןַײז םצמצמ טינ טלָאז

 טנכערעגסיוא ןענַײז ןשטנעמ ןוֿפ תונוזמ עלַא

 םילע) טלענ-יבר ץוח ,הנשה שאר םוא

 ןואגה וניבר לש תרגא םגו ...הפורתל

 קיּתעמ רימ ןבָאה רפס םעד .ל"ז והילא

 ,ענליוו ,שטַײט ירבע ףיוא ק"הל ןופ ןעוויג

 ;(דומל רכׂש :טייטש רוקמ ןיא .ח ,ט"רת

 לָאמ עלַא ךיוא ךיז טסייר ןטעב יד ןוֿפ

 -עגנַײא ךיוא ןעמ זיא ָאד ,ץֿפיז ַא סױרַא

 טָאה לגניי-רדח סָאד .שֿפנ-תמגע טימ ןֿפָאלש

 ַא ריא טמוק סע... !טלעג-יבר טנייוועג

 טנעקעג טלָאװ ןעמ ,תוריכׂש לבּור רָאּפ

 .ל .י) ןלָאצַאב טםלעג-יבר שטָאכ ןוֿפרעד

 ,וװװ ,1903 .,גרוברעטעּפ ,ןעטפירש ,ץרּפ

 טלעג-יבר -- 246 =

 טמענ ןעמ ...רעגרע טרעװ סע ןוא (3

 ;סױרַא רדח ןוֿפ ןבר תיב לש תוקוניּת

 ,ל .י) ןלָאצ וצ םלענ-יבר ןייק ָאטשַינ

 ,/ 'ב ,1925 ,ענליו ,קרעװ עלַא ,ץרּפ

 ,ןעלהרׂש הנמלַא רעד רָאנ ;(190 ,"שידיסח;

 טֿפלעה ןוא ןסעגרַאֿפ טינ רע טָאה ,ןעמ טגָאז

 רַאֿפ טלָאצ ,דסח -תלימג ַא טימ ריא

 טרעהרַאֿפ ןוא טלעג-יבר לגניי ריא

 ,ןהָאזעניד בקעי) תבש ןדעי דניק סָאד

 ;357 ,1902--ג"סרת .,עשרַאװ ,ףגנ ןבא

 -יבר ,רודיס רעטלַא רעד טנַאה ןייא ןיא

 -עגנָא לרינש ןֿפױא / ,רעטייווצ ןיא טלץג

 /---רעטַײט רעד ךיז טלבמָאב ןעגנַאה

 טייהרעניילק ןֿפױל עבָאב יד קנילֿפעג טגעלֿפ

 ,ךעלגנַיי טימ ךַײלג ,ףלַא-ץמק / ,רדח ןיא

 ,רעווָאנילא םירמ) רדסּכ טרָאד ןרזח

 ;24 ,ב"פרת ,עשרַאװ ,רצוא סעבָאב רעד

 ןעו ,ןַײרַא רדח ןיא ןעמוק טסנָאק וד

 -גניי יד טימ ןציז ןוא טַײצ טסָאה וד

 טשינ רימ טמוק טלעג-יבר ןייק רָאנ ,ךעל

 -רַאװ ,דִיי-םיליהת רעד ,שַא .ש) רַאֿפרעד

 טעװ סע :טגָאז יבר רעד ;(73 ,1934) ,עש

 טשינ רָאג רימ ןוֿפ ַײס יװ ַײס רעמ ןיוש

 ,טלעג-יבר סָאד דָאש ַא זיא סע ;ןרעװ

 השמ טָאה קיטַײרֿפ ;(04 ,ןטרָאד) רע טגָאז

 טָאה רַאֿפרעד ...ןיציבר רעד ַײב ןסיבעגנָא

 יד טריסַאקעגנַײא גָאטימכָאנ ןצנַאג ַא רע

 -עלַאב יד סָאװ ,ןמז לוטיב רכׂש רַאֿפ תוֿבוח

 ז"עלב טלץעג-יבר טלָאצעג ןבָאה םיטַאב

 ,ןעקנעדעג םוצ ןדיי ,סקאוונייטש סחנּפ)

 דליב סָאד ;(198 ,ו"טשת ,סערייא-סאנעוב

 רעמערָא ןַא יו רָאֿפ טלעטש "דומיל רכש;

 וצ ןרָאּפש טגעלֿפ ןלוּפ ןוֿפ רעטעברַא

 -ץלָאה ...דניק ןַײז רַאֿפ טלעג-יבר ןלָאצ

 ןיא טַאס לרעב רעלטסניק ןוֿפ רוטּפלוקס

 -גָאט רעד) עינרָאֿפילַאק ,ןסעלעשזדננַא |סָאןל

 ;/5 ,1956 ,22 לירּפַא ,לַאנרושז ןעגרָאמ

 טַאהעג טינ טָאה יז ... ;(עיצקודָארּפער ןעז

 ןלָאצ וצ רָאנ טינ ,גָאט ַא ןבעלוצרעביא

 רעד םיא טָאה .ןעלקַײח רַאֿפ טלענ-יבר

 רדח ןַײז ןיא ןעמונעגנַײרַא לשעה 'ר דמלמ

 חמצ 'ר, ;עדַארג םייח) טלעג ןשָארג ַא ןָא



 טלעג-יבר

 'טקָא ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט רעד ,"סַאלטַא

 .(א/8 ,1956 6
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 טלָאצ ןעמ סָאװ זַײרפ רעד ,: טלעג"יבר

 רעדָא ךיז ןענרעלנָא רַאֿפ :תונויסנ רַֿפ

 :רעקיטכיזרָאֿפ אבהל ןַײז וצ ערעדנַא

 טסָאק ןײטשרַאֿפ סָאד :(ץרַאה טימ) היתב

 טמענ ןענַאװ ןוֿפ !טלעג-יבר גונעג ךימ

 ,םעד ןוֿפ טינ ןעװ ,תורצ ערעזדנוא ךיז

 ..! טָאטש יד ןעניז ןיא ץלַא טגיל ריד סָאװ

 רכומ ילעדנעמ) !ןעניז ןיא ךיד רעסעב בָאה

 ;006 ,ב"לרת ,ענליוו ,עסקַאט איד ,םירפס

 טקנערקעגוצ טָאה לאינד 'ר רעד רָאנ

 ןעוועג םיא זיא סָאד ,קסע םעד ךָאנ לסיבַא

 -טינעגמוא ןַײז רַאֿפ טלעג-יבר רעטוג ַא

 רעד ,ןקירֿפ .מ-.י| קסניממ ם"יפ) טייק

 חסּפ ;(16 ,ה"לרת ,ענליוו ,רחוס רעטינעגנוא

 טלעג-יבר -- 242 ==

 טנַײה ָאנ ,תורשּכב ןכַאמ וצ ביל ךיא בָאה

 סָאד ? ןיירכ ,סעלעביצ ,רעייא ,סעלֿפָאטרַאק

 .קרַאמ ןטשרע םעד ןֿפױקנַײא ןעמ זומ סעלַא

 טלעג-יבר טלָאצעג ןיוש לָאמַא בָאה ךיא

 םעד ןיא שיטקַארּפ ןיוש ןיב ךיא ,רַאֿפרעד

 ,1881 ,עשרַאװ ,חסּפ רַאֿפ רעשידּוי רעד)

 ,רדח ןיא טריֿפעג טוג ךַײא טָאה עמ 2

 -עג ןָאיצקעל םענייש ַא ךַײא טָאה עמ ןוא

 טעװ ןָאיצקעל יד ,טינ טעדַאש סָאד .ןבעג

 טָאה ריא ,ןטיהרַאֿפ תורצ ליֿפ ןוֿפ ךַײא

 .מ .ג) טלענ-יבר ליֿפוצ טלָאצַאב רעבָא

 ,השורי עכַײר איד ,(ר"מש) שטיוועקייש

 יד ןיא ;(11 :ךיױא ;19 ,| ,ו"מרת ,ענליוו

 -רעװטנַאה יד ןבָאה רעדנעל עשיעּפָארײא

 וצ טסבלעז ךיז ןעמונעג גנַאל ןיוש רעק

 תוכאלמ-לעב עשידַיי ערעזדנוא ...ןֿפלעה

 ןעמ סָאװ ,ןענרעל וצ ךיז ןעמעוו יב ןבָאה

 .(טינשצלָאה) טלעג-יבר ,טטַאס לרעב



 טלעג-יבר

 ןוא ןֿפלעה וצ ןײלַא ךיז ידכ ,ןָאט ףרַאד

 טשינ טלעג-יבר ןייק וליֿפא ייז ףרַאד'ס

 ,רעקרעוודנַאה רַאפ ףליה-טסּבלעז) ןטסָאק

 -עּפ ,(רחֹוס ַא) ץיוורּוה .ד .ח ןופ טריגַאדער

 ּוװ טנַײה ;(40 :ךיוא ;2 ,ב"ערת ,גרוברעט

 ןיא ,שרדמה:תיב ןיא תואבג סעּפע זיא

 תוינשמ-הרֿבח ןיא ,אשידק-הרֿבח ןיא ,זיולק

 זַא ,ארומ בָאה ךיא ?םילהּת'-הרֿבח ןוא

 ןַא ןוֿפ רערעַײט ןעװעג םיא ַײב זיא סָאד

 טלעג-יבר .דירַאי ַא רעדָא קרַאמ םענעגייא

 יװ רָאנ .גונעג טסָאקעג ךיוא םיא סָאד טָאה

 ? סיוא סָאד טכַאמ סָאװ ,הוצמ ַא זיא'ס דלַאב

 ,טלעג-יבר טסָאק סע רעמ סָאװ ,הברדא

 ןגָאלקַאב ןוא ,הוצמ יד זיא רעסערג ץלַא

 טלָאמעד םורָאװ ,טשינ ןעמ רָאט ףױרַאד ךיז

 ,םכילע-םולש) הוצמ סיוא הוצמ יד ןיוש זיא

 ,15 'ב ,1925 .קרָאי-וינ ,קרעװ עלַא

 ןטימ טשינ ;84-83 ,| דירַאי ם'נופ

 -נַײא ןעמ ןעק דלָאג טימ טשינ ,דרעװש

 -ָאיצַאנ רעטמיטשַאב ַא רַאֿפ דנַאל ַא ןעמענ

 טָאה םוטעמוא .גולּפ ןטימ רָאנ ,טעטילַאנ

 ךיז טָאה'מ זיב ,טלעג-יבר טלָאצַאב ןעמ

 ,רד .ּפָארּפ) ללּכ ןקיזָאד םעד ןוֿפ טסּוװרעד

 ןוא עגיד'תופתוש סָאד ,רעמײהנעּפָא ץנַארפ

 ,1917 ,גַאה ,םוטנעגייא-דרע עטַאווירּפ סָאד

 ,סױרַא טמוק סע סָאװ ,ךָאד טסעז וד 5

 רעטָאֿפ רעד טָאה !ןַײא ךיז טרַאפש עמ זַא

 טלעג-יבר קינייװ ךָאנ טסָאה ,טגָאזעג םיא

 ;(435 ,ךיי-םיליהת רעד ,שַא .ש) ?טלָאצַאב

 -עג טשינ זיא טנעמירעּפסקע רעקיזָאד רעד

 -ייא ןַײמ טָאה ןוא רענעגנולעג ןייק ןעוו

 טלענ-יבר ןקידהשקשינ ַא טסָאקעג םעד

 רעשידיי ַא ןופ תונורכז ,יקסוװוָאקַאר העוּפ)

 ,ד"ישת ,סערַײא סָאנעוב ,ןירענָאיצולָאוװער

 ,ֿבונאיורד .א) טלעג-יבר טסָאק ץלַא 5

 -עליבוי ,ןטרַאסנדער ןוא ךעלטרעוו עשידִיי

 -רָאי רעטנעצ ,דנַײרֿפ רעד עגַאלַײב-םוא

 ,במָאלָאג .נ.צ .((ב/23 'ז ,41 'מונ ,גנַאג

 עדייב .ב/335 ,1910 ,ענליוו ,ינושלב םילמ

 ,יװַאקרַאה ;ב/240 ,שאוהי-קַאוויפס : ןשטַײט

 -םולש ןוֿפ א/255 ,גרעבנייטש ;;,3

 טָאה ףתוש רעקידרעִירֿפ ןַײז/ :ןעמכילע

 טלעג-לגר

 ,ק"ֿבַא ;"'טלעג-יבר גונעג טסָאקעג םיא

 .א 9
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 -תודמעמ+- רַאֿפ םינָאניס ַא ,!טלעג-יבר

 ,םירישע ענױזַא ןוא םיקידצ ענױזַא :טלעג

 ןוא ?טלעג סטַײלעמערָא יז ןֿפרַאד סָאװ וצ

 םידיסח עכַײר קינייװ ,קיטיונ ןבָאה ייז זַא

 ?טלעג טימ ּפָא יז ןטיש סָאװ ,ָאד ןענַײז

 ןקישסױרַא ייז ןענעק טיונ ַא רַאֿפ רָאג ןוא

 טלעג-יבר סָאד ייז לָאז עמ ,םיאבג ערעייז

 ,ןשטיװָאקלַאֿפ שירעב-לאוי|) ןלָאצ רעִירֿפ

 ,ח"כרת ,רימָאטישז ,ןירעגניז איד עלחר

 טרָאֿפ עמ :טסעומשעג זדנוא רעטנוא 5

 -- םײהַא סרעייז ּפָא ייז טקיש עמ ,ייז וצ

 רעייז ריעל ריעמ םיאבג ערעייז ןקיש ייז זַא

 טרָאֿפ רעבָא זיא סע ,ןעמענּפָא טלעג-יבר

 סעּפע זיא ,ןײלַא טרָאֿפ עמ זַא :קוליח ַא

 .(19 ,ןטרָאד) שרעדנַא

5691} 

 -ה"נקת) לכיב-ןובשח ַא ןיא : טלעג"תונבר

 ןיא) סַאזלע ןיא םיֿבושִיי עשידִיי ןוֿפ (ס"קת

 -ָאֹּפ ַאזַא טכַארבעג טרעװ (ץיזַאב טַאװירּפ

 -רעט רעד ."דלעג תונבר רוויל דכ; :עיציז

 ,לָאמ ייווצ טרָאד ךיז טניֿפעג ןימ
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 ַא טקיש עמ סָאװ טלעג, (א ,טלעגילגר

 ;(א/242 ,שאוהי-קַאוויפס) *ֿבוט-םוי ףיוא ֿבר

 ;ב/473 ,ןיװַאקרַאה ַײב ךיוא שטַײט רעד

 -עג ,טלעג-לגר, : ב/236 ,במָאלָאג ןסינייֿבצ

 :"טַײל ענוװָאכוד רַאֿפ ֿבוט-םוי וצ קנַאש

 וצ טלעג-לגר תוליגר ַא זיא שדוק-ילּכ יד

 זגור ַא ןָא ןעמ טכַאמ ,טינ אלא .ןבעג

 -נאגראשז ,קינבורט לעדייז הנוי) ייז ןשיווצ

 ,עשרַאװ ,ךוברהעל סעשיטקארפ רערהעל

 טדנעװ סָאד -- רשכהה ןודנו 41 ,6

 -סײטשרַאֿפ ,תעדה-לוקיש ןַײד ןיא ןיוש ךיז

 טיג רע סָאװ ,דִיי ַאזַא זיא סָאד זַא ,וט

 םיא וטסֿפרַאד ,טלעג-לגר קידנעטש ריד

 ינאמ) ץייוו רעד ףיוא רשכה ַא ןבעגסױרַא

 ,עשרַאװ ,הרֹוסמ טלעוו איד ,שטַאגולד

 ,גהונ קידנעטש ךיז זיא רע ;(49 ,א"מרת

 םייהַא ךַײלג רע טייג החנמ ךָאנ תבש וַא



 טלעג-לגר

 -עג ןעמ טָאה טנַײה רָאנ .תודועס-שולש וצ

 -ורעצ סעּפע זיא רע זַא ,ןקרעמַאב טנעק

 ,ריט רעד יײב ןיוש רע זיא טָא ...טרעד

 טשרמולּכ טנעייל ,עלַײװ ַא ןייטש טבַײלב רע

 ןגעוו ,םיגורתא ןגעװ תועדומ יד רעביא

 טרעק ןוא וװיזַאא טלעג-לגר סֿבר םעד

 םוא ענימ רעקידהרוחש-הרמ ַא טימ ךיז

 תודועס שלש ,יקסווָאקינרעיױװ קחצי) קירוצ

 טנַײה ;9--8 ,ט"נרת ,בושטידרב ,טַײצ

 ,ןטיבעגמוא ןצנַאגניא ךַאז יד ךיז טָאה רעבָא

 ...השודק הליהק רעדעי טײטשרַאֿפ טנַײה

 לָאז ֿבר רעייז זַא ...ןייש טינ זיא סע זַא

 ןילַא ֿבר רעד ןוא ,טיונ ןוא רעגנוה ןדַײל

 בַײװ ןַײז זַא ,קיטילָאּפ ךיוא טײטשרַאֿפ

 ײז ,ןשטנעמ ךיוא ןענַײז רעדניק יד טימ

 טימ ךַײלג ןבעל ךיוא ןֿפרַאד ןוא ןליוו

 עניש עקאט רע טגנאלרַאֿפ םורַאד ,עלַא

 עקַאט רע טמענ טלענ-לגר ןוא תוריכׂש

 -רַאֿפ תיבה-לעב רעד ןוא ןַײרַא טנַאה ןיא

 וצ ענשטיטילָאּפ טינ זיִא סע זַא ,טייטש

 םגה ,לבור ַא טיג רע ןוא ,ןדליג ַא ןבעג

 ַא ופ רעטעלב ,ידוהי שיא) טינ ןעק רע

 רעד ,38 'מונ ,ב"סרת ,גרוברעטעּפ ,ךובגָאט

 זיא םורַא רָאי ייווצ ןיא ;(2 ,םוירַאװקַא

 ןקסנימ ןוֿפ} ןעמוחנּת ןושרג 'ר ןעמוקעגנָא

 .ריביס ןוֿפ טלעג-לגר ענַײֿפ טימ ווירב ַא

 טָאה רע .דמלמ םענוֿפ ןעװעג זיא סָאד

 םיא רַאֿפ זיא ריביס זַא ,ֿבר םעד ןבירשעג

 ןֿפרָאװעג טרָאד טָאה רע .ןעוװעג קילג ַא

 ,זיא ןוא רחוס ַא ןרָאװעג זיא ,תודמלמ יד

 עזעידוי ,ןיוטיל .א) דיגנ ַא ,םשה ךורב

 יר, ,אטיל ,23 'ב 1917 ,קרָאי-וינ| ,תומשנ

 םעד ןעמ לָאז סָאװרַאֿפ ;(5 ,"םוחנּת ןושרג

 תווצמ עלַא רַאֿפ ?תתוריכׂש ןלָאצ ךָאנ ֿבר

 יד ןעמוק .רעדנוזַאב םיא ןעמ טלָאצַאב

 ,טלענ-לגר ֿבר רעד טמוקַאב םיֿבוט-םימי

 -- הּכונח ןיא ,תונמ חולשמ םירוּפ ןיא

 רעד רָאנ .ש"חר ץוחַא וו"זַאא טלעג-הּכונח+-

 ,תוריכׂש ןלָאצ ןעמ ףרַאד ֿבר םעד ,ץורּת

 ...טסיזמוא ןיליֿפּת ןגייל שטָאכ לָאז רע ידּכ

 -סנעגער ,וואנאשזכ רפס ,רענכָאב יכדרמ)

 :עליה רעד ףיוא ;197 ,ט"שת--ח"שת ,גרוב

 טלעג-לגר -- 244 --

 לֿבר ןקידלטעטשניילק ַא ַײב ;(1949 ,ןכנימ

 זדנוא ןשיװצ ,רֿפס ַא ףיוא טלעג סָאד זיא

 טנקײלרַאֿפ ,טעֿבנגעג יװ לסיבַא ,טדערעג

 רעדָא טלעג-קס95+- ןוֿפ ןיציבר רעד ןוֿפ

 טקיש תיבה-לעב ַא סָאװ טלעג-לגר ןוֿפ

 ללה ןב יכדרמ) ֿבוט-םוי ףױא ֿבר םעד

 ,1935 ,ענלױו ,ןושל עמַאמ ןיא .ןהּכה

 - שא .ףױא .תמ טלעג .א (ש( 46

 ! םינזח : (א/204 ,1876 ,ץישֿפיל .מ-.י) *ֿבוט

 ,רעזנוצ םוקילא) !טלעג-לגר קיש !םישמש

 ליוו ןוא ;(191 ,19281 ,קרָאיוינ ,רעדעיל

 -עג ךיז ןבָאה ןרעטלע ענַײז יװ ןריֿפ ךיז

 ,לטַײט ַא טימ ,רודיס ןבָארג ַא טימ :טריֿפ

 -שיט טימ ,ענוק ַא טימ ,קישטנַאק ַא טימ

 .ךעלרעֿפלעב עניײלק טימ ןוא סרעֿפלעב

 -שאר+- טימ טסעק סרעֿפלעב יד רַאֿפ ןוא

 ןוא ,טלעג - הכוננח=- ןוא ,טלעג - שדוח

 ,יולה באז) טלעג - לגר ןוא ,טלעג - םירופ+-

 עלעקנעי רעדָא סרעדנעס ןמלק יבר רעד

 יד ;(14 ,ו"סרת ,וועשטידרַאב ,עקצורטס

 -דנער 2 רָאג טמענ סָאװ ,דיגנ םַײב טסניד

 -ַאד טכַאמ ןוא טינ רעמ ןוא שדוח ַא ךעל

 ,טסעג ןוֿפ ,טלעגנטרָאק+- ןוֿפ ליֿפװ ןבענ

 ,זרא) המודכו טלעג -לגר ,סינדזיטָא ןוֿפ

 קיד .(ב/68 ,9 'מונ ,ל"רת ,רׂשבמ לוק

 יװ ,הניתנ ַאזַא טימ םַייוג וליֿפא הנהמ זיא

 :אשידק-הרֿבח רעד רַאֿפ ןטעברַא יז דלַאב

 יד ןוֿפ ןעקנָאשַאב ייז ןרעװ ךָאנ וצרעד

 ו"ט עלַא עקידלבור ןעצ ַא טימ םיאבג

 ןעקנָאשַאב ייז ןרעו ןכַײלג סָאד ןוא וילסכ

 עלַא דבכנ רעדעי ןוֿפ ןוא יאבג רעדעי ןוֿפ

 סלַא טלעג-לגר םעניילק ַא טימ ֿבוט-םוי

 םוא (ןעיַאילװַארדזָאפ) ןרילוטַארג ןעמוק יז

 ,"עיפָאטוא סליכׂשמ  ַא; ,רעגינ .ש) ֿבוט-םוי

 -נעל ענעי ןיא ;(160 ,26 'ב ,רעטעלבָאוויי

 ןוא עשידַיי ױזַא סָאד עטיז יד רַאװ רעד

 ןגעלֿפ (ענווָאכוד) עכעלטסַײג עכעלטסירק

 םיֿבושִיי יד רעביא הּכונח ךָאנ ןרָאֿפוצמוא

 ןטעב וצ םוא עשידִיי יד ,רעֿפרעד ןוא

 םוא עכעלטסירק יד ןוא טלעג-הכונח+-

 -לגר טסייה סָאד ,:עדנעלַאק ןטעב וצ

 סָאד -- דיײלַאק ֿבוט-םוי רעייז ןוֿפ ;טלעג



 טלעג-םיחוור

 ןיא ןעדוי איד ,ןד"מא}) עדנעלַאק טסייה

 ;(הרעה עטשרע ,12 ,א"לרת ,ענליוו ,עטיל

 -ַאב "טלעו רעד ןיא רענייא רערָאנש ַא;

 טימ ךייט ַא יװ :ןעמַארג ןיא ךיז טמיר

 ןופ רימ ןלעווק / ןטלעווק} טלַאװק רעסאוו

 -לגר ליפ / תונמאנב ןםוטעמוא) םידימיא

 ןוא ןיטח תועמ / טלעג-הכונח+- ןוא טלעג

 ,לבקמ רעד םחנּת 'ר ,יז'ר'א) תונמ חולשמ

 ,סאי ,רעדעיל-סקלאפ עשידוי עיינ עגינייא

 סָאװ טלעג-לגר סָאד, (ג ;(|7--6) ,3

 -ֿפיל ."חלג ןַײז טיג ןַאמסֿפרָאד רעכעלטיא

 םעד ָאד טשידַיירַאֿפ (א/333 ,1869) ץיש

 ךיוא רע טצונַאב ַײברעד -- קעזיּפ ןשַיױג

 ,ןיזיירד .לגר --- ַאגּור טַײקכעלנע-גנַאלק ַא

 ;חלג םעד טיג ןעמ סָאװ טלעג-לגר ,א5

 רעהעג סָאװ טלעג-לגר םעד ןוֿפ ,א/46

 -ָאקרעֿפערעּפ :םּתס טכַארבעג .חלג ַא וצ

 ,קַארטש .ל .ה .א/569 ,קבא :א/263 ,שטיוו

 ,1916 ,גיצפַייל , ,100150/065 17 סז1סז 1101

 .ב2

 טינ "עדנעלַאקא זיא םירוקמ ערעדנַא טול ֿבגא 1

 טימ ןוא (?טלעג-שדוח-שאר ןעז) שַיױג רָאנ
 א וליֿפַא רע טָאה רעטעּפש ךעלטַײז עכעלטע

 -עדנעלַאק ןרָאֿפ וצ טגעלֿפ ןתוחמ ןַײמ, : ברעװ
 (16 ,ןטרָאד) "ךודיש א ןריֿפוצסױא רֶעדָא ןעװ
 -ברעמ ןיא .(ב הרעה ,א/440 ,יװַאקרַאה : ןעז
 *עגֿפױא גרעבדירֿפ סקנפ ןיא ךיז טָאה שידִיי

 יװ טרָאװ אזא טרעדנוהרָאי ןט16 ןוֿפ ךָאנ טיה
 תועמ לתינא : ןעקנאשעג-תואגח יד רַאֿפ תועמ-לּתינ

 ןיא עיציזָאּפ יד .ב/57) "'הז יצח םינורעבר ןעד
 (ג"לש- ב"לש ךרעב ןוֿפ
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 שע :טנעצָארּפ ,טיֿפָארּפ ,טלעג * םיחוור

 א םש לעב םעד ןוֿפ טנהאנ טנואווג טאה

 וצ םש לעב רד זיא לאמא דימש דלאג

 רד טאה נוא ביטש נוא ןמוקג ןיירא םיא

 רע טאה לירגניֿפ ןירבליז ןייא ןגיל ןהעז

 נוא ןיירא טנאה ןיא ןמונג לירגניֿפ שאד
 טאה נוא ןאטג ףראווא ףכית שאד טאה

 ןיראוג טֿפוקיג זיא לירגניֿפ שאד טגאזג

 םעד טגערֿפג ןעמ טה טלעג םיחוור ןוֿפ

 זיא שע זא טגאזג רע טאה דימש דלאג

 ,"עקת ,ץערָאק ,בוט םשש לעב רפס) תמא

 םימכח ערעזדנוא ןגָאז ךיוא ;(פ קרפ ,ב/הל

 טמענ דנוא ןוימטל טייג טלעג-םיחוור סָאד

 טלעגטַײר -= 245 =-

 םורד ,טלעג עכעלרע+- סאד ךיוא ךיז טימ

 עכלָאז ןוֿפ ךַײא טיה רעדניק עביל ענַײמ

 ...ברה טָאה ...םהרבא תיב) ןטֿפעשעג

 ענַײז טגָאזיג ןָא םדא יײח רפס רבחמה

 -סערפו ןיוו ,שטייד לע ...קתענ ...רעדניק

 ,(ב/אכ ,ב"ברת ,{גרוב
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 זיא הטורּפ-תיביר : טנעצָארפ ,טלעג"תיביר

 -רַאֿפ ן'ח טרעװ ןוא טלעג ןַײז רָאג הלכמ

 אב ןגָאז םימכח יד יװ קיבייא ףיוא ןרָאל

 טקוצרַאֿפ טלעג-תיביר סָאד הז דביאו הז

 ,ןֿבוֿבל| ,האריה רפס) טלעג עכעלרע+- סָאד

 .(ןב/חל|} ,א"ירת

 ן573

 יה ןרעײש ןצ ףױא יתואצוח ,טלעגבַײר

 רוטארַאפער ,רעטכיילגנעה :תורונמ -לוש

 -ַאק ןיועל ,ץינזערד סקנפ) דלעגבַײר 'ע

 .(ה"רת לולא ,ב/53 ,17 ,עיצקעל
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 -תואצוה סָאװ ענעגייא סָאד ,טלעגעוַײר

 ודנא זיא טלעגעוַײר רעזדנוא :ךרדה

 ןיק ןעמוקעג ןענַײז רימ :;ןרָאװעג פפַאנק

 יװ ,טסּוװעג טשינ ןבָאה ןוא דנַאלדירֿפ

 סקַאזיא ןורהא) םײהַא טמוק ןעמ יױזַא

 בָאה ;(25 ,ב"פרת ,ןילרעב ,עיֿפַארגָאיבָאטװא

 -רָאֿפ רעד ןגעוו ןסעגרַאֿפ רָאג ןיוש ךיא

 םעד ףיוא ןַײז ףרַאד ןעמ סָאװ ,טַײקיטכיז

 טֿבנגעגקעװַא טרעֿפוק ןַײמ ןעמ טָאה ,געוו

 טלעגעזַײר ןַײמ ןזעוועג זיא ןענירַאד ןיא

 ,טייהנעגנאגרעפ רעד סיוא הניגע איד) ךיוא

 ,1878 ,טסעראקוב ,ע"רבמי ןָאפ טצעזרעביא

 .רימ ַײב גינעֿפ ןיק טינ בָאה ךיא 6

 ןוא דרעֿפ ןַײמ ןֿפױקרַאֿפ ןזומ לעװ ךיא

 ,ךיא סייוו ,ןטרָאד ,ןילבוד ןייק סוֿפ וצ ןייג

 טימ ןציטשרעטנוא ןיוש ךימ ןעמ טעװ

 ענייש יד ,רעדניבכוב .י .א) טלענעזַײײר

 ,װעשטידרעב ,גנאלש עזייב יד רעדָא עזעיל

 ,307 ,ץלוש ,(32 ,0
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 -ַאב עשיטָאטש יד לָאצּפָא ןַא ,טלעגטַײר

 ןימרעט םעד :רעטכיר םעד טרֿפב עטמַא

 -צײה סקנפ ןיא טֿפָא ץנַאג רימ ןעניֿפעג



 טלעגסכַײר

 לָאמַא ."תועמ טייר, :רעטֿפָא ךָאנ ,דלנֿפ

 ךיז טביוה סע .(ב/ל) "סוס ןרַאֿפ} רו, ךיוא

 ביוהנָא ןטימ טעמּכ עיציזָאּפ ַא טימ ןָא

 ךיז טרזח ןוא ,א/ה) ג"ית םחנמ .,סקנּפ

 אמגודל .ןרָאי ןוֿפ ךשמ ןיא רדסּכ רעביא

 זומת ד"כ 'ה 'וי םויה :סעיציזָאּפ רָאּפ ַא

 שיױא לטעצ םזיד ןמ טוה ק"פל ייחתו

 טפושל .הציעל 'הז השש ונייהד .ןגאלשיג

 טלעג טםייר ;(ב/גי טלעגנ טייר 'הז יא

 ןויס 'ד ,א/בל) רמלצ ו ץפ ו טֿפוש רו

 ;א"כת זומת ,ב/ו"ט :טראד ךיוא ןעז ;(זילת

 .ג"כת וילסכ ,ב"כת בא ,א/זי

1576 

 רע טָאה םירחוס עקינייא טימ : טלעגסכַײר

 ,ןעלסקעוו ןֿפױקרַאֿפ יז ןעוו זַא ,טדערעגּפָא

 רָאנ ,טלעגסכַײר ןייק ןעמענ טינ ייז ןלָאז

 רע .טלעגָאקנַאב ןבעג ןסייה ךיז ןלָאז ייז

 ָאקנַאב סָאד ןעמענ ייז ייב טניימעג טָאה

 דָאיבָאטװַא סקַאזיא ןורהַא) םיחור טימ

 ,ןילרעב ,ףיטש .נ -- שידיא ,עיֿפַארג

 ןמלז .(112 ןוא 82 :ךיוא ;114 ,ב"פרת

 ,עשרַאװ) עבַאגסיוא ןַײז ןיא טָאה ןעזייר

 ןוא ןענימרעט עבלעז יד טצונַאב (ב"פרת

 .148 ןוא 146 ,103 'זז ףיוא ךיז ןעניֿפעג ייז
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 -ּפָארַא ןכָאנ חוור ֹולוּכ רעד (א ,טלעגנייר

 -מוא ןוֿפ ךוּפיה רעד (ב :;תואצוה ןענעכער

 :טלעג ךעלרע+ וצ םינָאניס ַא ,טלעגנייר

 -ניא טכַארבעגניײרַא טָאה גנולעטשרָאֿפ יד

 -צוה ןעגנַאגעגּפָארַא זיא ןוֿפרעד ...ןצנַאג

 ,רׂשבמ לוק) טלעגנייר ןבילבעג זיא ...תוא

 ךָאנ םיא טָאה ;(ג/202 ,26 'מונ ,ז"כרת

 לָאמ ןייא ןוא קילג סָאד טליּפשעג רעבָא

 רעשיסקַאז רעד ףיוא ןענוװעג רע טָאה

 ףניֿפ קירוצ קיצכַא רָאי ַא טימ ײרעטָאל

 טלץעגנייר לבור טנזױט קיצנַאװצ ןוא

 ,עשרַאװ ,תונורכז ענַײמ ,קיטָאק לאקזחי)

 לּכה-ךס רע טָאה טגָאמרַאֿפ ;(44 1 ,ג"ערת

 ,טרָאד) טלעגנייר ןדליג ןָאילימ ףניֿפ ַא ַײב

 -רעד טָאה סע יװ ;(163 ,ד"ערת ,עשרַאװ ,וו

 ..אינסכא רעד ןוֿפ רעמיטנגייא רעד טלייצ

 ףכָאװ ןביז יד ןוֿפ ףױלרַאֿפ ןיא רע טָאה

 טלעג-סנה-לעב ריאמ 'ר -- 246 --

 ןיא טלייועג טָאה יבר רענלַאט רעד סָאװ

 ריֿפ טלעגנייר טקירעביארַאֿפ ,גרעבמעל

 -'תוכלמ סָאד ,ןהָאזנסינ .ש) ןדליג טנזיוט

 .(164 ,ז"צרת ,עשרַאװ ,תודיסח עגיד

1881 

 עלעיצעפס רעדָא ןרעַײטש ,טלעגרעטסייר

 לארׂשי :תומישר עשלהק טיױל תוניתנ-טיונ

 -רעד טינ רימ ןֿפרַאד ןכל ,הזל הז םיֿברע

 רעזדנוא ןטַאש סעּפע לָאז סע זַא ,ןזָאל

 -לעזַא ףיוא ןקוק לָאז ןעד רעװ :;טייקשידִיי

 ןּכַאז עכלעזַא וצ ?להק טינ ביוא ,ןכַאז עכ

 טָא ...טלעגרעטסייר ןעמענ ןעמ זומ

 -עמערָא יד ַײב טלעג רימ ןעמענ רַאֿפרעד

 ,תונּכשמ רימ ןעמענ ,טינ יײיז ןביג ;טַײל

 -ָאלב רזוע) סיורג ןענַײז רוביצ-יכרצ יד

 1889 ,ענליוו ,טלעוו ערעטסניפ איד ,ןייטש

 ןפ?פן .258 ,|1881 :קורד רעטשרעזו

 ןוֿפ לײט ַא ,טלעג"סנה"לעב ריאמ 'ר

 -ן"במר ןוֿפ הסנכה יד .טלעג-לארשי-ץרא+-

 זיא דנַאל ןקיליײה ןיא בושי ןרַאֿפ טלעג

 רעירֿפ .רָאי טרעדנוה ייוצ ַא ךרעב טלַא

 ןטַײנַאב םעד רַאֿפ רָאנ ןעגנַאגעג סָאד זיא

 רעד ךיז טניֿפעג'ס ּוװ ,הירֿבט ןיא בושי

 זיא ױזַא .סנה לעב ריאמ 'ר ןוֿפ רֿבק

 -- רעדנעל-חרזמ יד ןיא ןבילברַאֿפ סָאד

 ןיא בּושִָי םעד רַאֿפ הסנכה ןוֿפ רוקמ ַא

 ֿברעמ ,רעדנעל עשיעּפָאריײא יד ןיא .הירֿבט

 יד ה"י ןט19 בױהנָא ןוֿפ זיא ,חרזמ ןוא

 ןרַאֿפ ןעגנַאגעג דנָאֿפ"במר ןוֿפ הסנכה

 ךיז טָאה סָאװ ,בּושֵי ןשיזנכשא ןצנַאג

 -ייה ריֿפ יד ןיא ןַאד טרירטנעצנָאק רקיעב

 םּתס ןעוועג ללוּכ ןבָאה סָאװ ,טעטש עקיל

 םהרֿבא ןעז) םידיסח ןוא םישורפ ,םיזנכשא

 ,א"ישת ,םילשורי ,לארׂשי ץרא יחולש ,ירעי

 ןרָאװעג זיא עקשוּפ-"במר יד .(60-7

 -עג :הלוגה תוצוֿפת לכב ןעמונעגנָא קרַאטש

 -קַאֿפ .טבילַאב ןוא רעלוּפָאּפ רעייז ןרָאװ

 ַא טַײצ רעד טימ ןרָאװעג סָאד זיא שיט

 סָאװ ,עקשוּפ-לארׂשי-ץרא רעד וצ םינָאניס

 עקשוּפ-ן'במר יד .רעטלע ךס ַא רָאג זיא

 טרעוװ רָאנ לייט ַא ,ןעמענ ענעדײשרַאֿפ טָאה

 יד ןוא ללכב עקשוּפ-י"א יד .טכַארבעג ָאד



 טלעג-סנה-לעב ריאמ 'ר

 ןרָאװעג טושּפ זיא טרֿפב עקשוּפ""במר

 טײקכעלרעַײֿפ יד .קלָאֿפ ןיא טקילײהרַאֿפ

 יד ןלײטרעדנַאנַאֿפ לָאמַא טגעלֿפ ןעמ יװ

 ןוֿפ הנקּת ַא זדנוא טזַײװַאב עקשוּפ-י"א

 ןעמ .ה"י ןט18 ןטימ ןוֿפ םַאדרעטסמַא

 ןטלַא םעד טימ עקשוּפ יד ןדנוברַאֿפ טָאה

 :(93 'מונ ןביוא ןעז) "די-תנּתמ,, ןוֿפ גהנמ

 תחמש םגו לכה לע ןמ טגניז .די תנתמ ןא

 תנתמ ןא זיא הרותל הלוע רד 'נוא .הרות

 ןמ לייו ,לארשי ץראל ןייז רדנמ זומ ,די

 ךאנ 'נוא .די תנתמ ונתיש רובעב טגאז

 ףיוא סקיב לארשי ץרא טרעװ בוט םוי

 זיא ביוחמ רנייא רדיא ןירואוו ,טלעטשג

 ,תסנכה תיב תגהנה רדס) ןפראוו וצ ןייא

 .(אל ןמיס ,א/ה ,ט"יקת ,םדרטשמא

 ןֿפלָאהעג ךס ַא ןבָאה עּפָארײא-חרזמ ןיא

 -לּת יד עקשוּפ-"ן"במר יד ןקרַאטשרַאֿפ וצ

 םייח 'ר טימ ןואג רענליװ ןוֿפ םידימ

 רעטייווצ רעד ןוֿפ ןוא שארב רענישזָאלָאװ

 טרפ םעד ןיא .םידיסחה ילודג יד טַײז

 טקינײארַאֿפ םידיסח ןוא םידגנתמ ךיז ןבָאה

 ,םולש ייז ןשיװצ טשרעהעג טָאה סע ןוא

 -ץבמר רעד רַאֿפ טצונעגסיוא טָאה ןעמ

 טנעמָאמ ןכעלרעַײֿפ םענעביוהעג ַא עקשוּפ

 -ָאמ םעד -- רעגייטשסנבעל ןשידִיי ןיא

 םייקמ ןענַײז ןעױרֿפ עשידִיי ןעװ ,טנעמ

 -ֿברעמ ןיא .ןשטנעב-טכיל ןוֿפ הווצמ יד

 טנַאקַאב וליֿפַא ריֿפנַײא רעד זיא עּפָארײא

 ַא ןרָאװעג זיא'ס .טלעגטכיל+- ןעמָאנ ןטימ

 -ױרֿפ יד ןלָאז תורנה-תקלדה רַאֿפ זַא ,גהנמ

 -סנה-לעב ןיא עבטמ ַא ןֿפרַאװנַײרַא ןע

 סָאװ ,תלוכי ריא טױל ױרֿפ עדעי ,עקשוּפ

 ,תורוד ןוֿפ ךשמ ןיא טיהעגּפָא ןרָאװעג זיא

 -םולש ץעגרע טגָאז יװ .םערָא יצ ךַײר

 בר וצ ןגָאלשרעד ךיז טָאה לרעב; :םכילע

 עמַאמ ןייז סָאװ ,עקשוּפ-סנילעב ריאמ

 טכיל רַאֿפ קיטַײרֿפ עלַא ןַײרַא טֿפרַאװ

 .ב/141 ,גרעבנייטש) *עקיּפָאק ַא ןשטנעב

 ַא ןֿפרָאװעגנַײרַא םּתס טשינ טָאה ןעמ

 רעכיז .ןעוװעג אצוי טימרעד ןוא עבטמ

 רעבַײװ סָאװ ,הניחּת ַא ןַײז ץעגרע זומ

 ייז ןוא ןשטנעב טכיל תעשב ןגָאז ןגעלֿפ

 טלעג-סנה-לעב ריאמ 'ר - /24 ==

 -ןץ"במר רעד ןוֿפ תוכז םעד טנָאמרעד ןבָאה

 ןיא וליֿפא ןעו -- ןעּוט ייז סָאװ הקדצ

 רעד ךיז טָאה תוניחת-ס"ש עטנַאקַאב יד

 -רעד טשינ רעדָא טיהעגֿפױא טשינ וויטָאמ

 ךָאד ןעניֿפעג רימ רעבָא .: זדנוא וצ ןעגנַאג

 עלעיצעּפס ַא לארׂשי-ץרא ןוֿפ תוניחּת ןיא

 -עג ,טנעמָאמ ןכעלרעַײֿפ םעד רַאֿפ הניחּת

 לתוכ "תוניחת עיינ ענייש, ןיא טקורד

 --ל"רת םורַא ,רָאי ןָא ,םילשורי ,יברעמה

 הלפת יװ רעטעּפש טקורדעגרעביא) מ"רת

 (ה"נרת ,םילשורי ,יברעמה לתוכ לצא

 רַפ רֶדֹוא טֹויְו ז?רֵכָׂש תֶרָקב

 רֶכיֵלְטיִאעַּבְטִמייאןיִׁשְטְנעֶּבטְכי/
 דֹובְּכ םעֶד ןופ ְךאָנ ךֶרֵע ןייז ְךאָנ
 הרש בקעיו קחצי םהרבא םישודקה טי ןיִגעוֶו

 רעֶד ןיִא ןיִמראוַו ּוצ ןייַרַא האלו לחר הקבר

 ןוא סַנ לעַּב ריִאָמ יִּבִר ןּופ עֶקְׁשּוּפ
 (םירשהו תומלפ) ער 'רַפ ןייַז ּוצ לֵלַּפְתִמ
 (םהימי תוכירא) רַעְּב יז ייַב ןיִציִז ריִמ שאו

 ּוצ ייָׁשַד יִאדְוְב טעוֶו טייֵצ רֶד ןיִא

 ּוניֵתֹובֲא תּוכְזַּב הֶלֵּפֹּמ יד ןירעה

 .םיִׁשֹורקַה

 0 סו 6 519 0 = 0 5 4

 לאָז ןיִׁשְטְנעֶּב טְכיֵל ראַפ הָלְמִּת
 . יִנאָז ױזַא ןעֶמ

 יא ַעָּתְּטַּפ איִד רַרַנְמ ןיִּב (5'ג9) יּךיִא
 ץרָא ייְנַע ןיִגעוֶו ןופ תֶוֲעַּבְּטַמ יי

 .(רעװָאסָאק יכדרמ ר"ד ןוֿפ גנולמאז)

 ןוֿפ הלבק ַא ךיז טניֿפעג תושר ןַײמ ןיא

 סנה לעב ריאמ יבר תּפוק) ןילוּפ ללוּכ

 ,עשראוו תוזחממ ונללוכ יינע תכימתל
 ,ץלעק ,םודַאר ,ןילבול ,ֿבוקרטעיּפ ,שילַאק

 ףיוא זיא ,ץ"רת רָאי ןוֿפ (קצָאלּפ ,ץעלדעש

 יד ץוחַא טקורדעגּפָא טַײז רעטייווצ רעד

 רַאֿפ הניחּת ַא ךיוא ?םיבידנה תונקת;

 ערעזדנוא ןוֿפ ךס ַא סָאװ ,תורנה-תקלדה

 -עג ךָאנ ןבָאה ןליּפ ןיא סעמַאמ עמורֿפ

 ָאד סָאד לָאז .ןברוח ןטצעל ןזיב טגָאז

 יד רָאֿפ ןורּפז ַא יו ןרעוװו טקורדעגרעביא



 -- 248 -- טלעג-סנה-לעב ריאמ 'ר

 ;ןיִשטְנעֶּב טכיל ראפ הֶָלִפְּת
 ןּופ גנּוציטש םּוצ תֹועַּבְטַמ יד רֵדֵנְמ ןיּב (פייבפ) ךיא

 יַח"ַּת .תֹוׁשְפִנ דנעזיֹוט רעיפ יןעדּוי עשילֹוּפ ערעזנּוא
 ןּופ ןּוא -קַהָא ןיא ןעניֹואוו סָאװ .םיִמֹותי ןּוא תֹונמְלַא
 ,םיִׁשֹודְקַה ןרעטלע ערעזנּוא ןּופ דֹובָּכ םעד ןעגעוו

 ןּופ ןּוא .הָאֵלְו לַחר הֶקְבִר הֶרְׂש בֹקֲעַיְו קֶחְצִי םֶהרְבַא
 לאז תּוכְז רעייז ןּוא .סֵנַה לַעַב ריִאֵמ יִּבַר תַמְׁשִנ ןעגעוו

 ןערעוו ןעמּונעגנָא לָאז הֶליִפְּת ןיימ זַא ,ןייטש ייב זנּוא

 ןעשטנעּב וטסלָאז יינֵנַע ריִאֵמֹד אקלָא יִּךְרְּבְתִי םֵׁשַה רַאפ
 דנּוזעג טימ רעדניק עניימ ןּוא ןַאמ ןיימ יזיֹוה רעזנּוא
 הֶכָרְּב ןּופ עַפְׁש טימ .םִיַמְׁש תאְרָיְו הֶרֹוּת ןּוא טפַארק ןּוא

 תַכיִרֲאַו .הֶחְלְצַהְו הֶרֹוט הֶסֶנְרַּפּו םֹולְׁשְו םיִבֹוט םייַח
 ןעטײהקנַארק עלַא ןּופ זנּוא ןעטיהּפָא ןּוא .םיִנָׁשְו םיִמָי

 ערעזנּוא ּוצ הָמְלֶׁש הֶאּופְר א קיש -ל"ֲחַר םיִעְר םיִרְקִמ ןּוא

 יֵלֹוח רַאש ְּךֹותְּב (פייבפל טֵרְפִּב ןּוא) עקנארק עטנַאקעּב
 תֹועּוׁשֹי ןעּבעלרעד ּוצ ןייז הכֹוז ןעלאז רימ ןּוא -לארׂשִי

 ןערעוו טיֹוּבעג לָאז ׁשְדֹקִמֹה תיֵּב סָאד זַא יתֹומְחִנְו

 .ןֵמָא ּוניִמְיְּב הָרֲהְמִּב

 טלעג-סנה-לעב ריאמ 'ר

 :ד"יה רעטסעווש ןוא סעמַאמ עשידִיי עקיליײה

 ןוא קילײה ןרָאװעג זיא עקשוּפ-י"א יד

 -נָא טזָאלעג טשינ יז לָאמנייק טָאה ןעמ

 ןעמוקעגסיוא זיא טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ .ןריר

 ןוֿפ טכער ןוא טעטירָאירּפ יד ןצישַאב וצ

 םורַא ןלַאירעטַאמ יד .רעטלעג-ן"במר יד

 םייח 'ר ןבילקעגֿפױנוצ טָאה םעלבָארּפ רעד

 -ץרא יניגמ לרֿפס ַא ןיא רעציבמעד ןתנ

 גרעבמעל :לאמ ייװצ טקורדעג ,לארׂשי

 ךיוא ןַארַאֿפ .ד"סרת םילשורי ןוא ב"ירת

 טימ ךעלמירֿפס ךָאנ דנָאֿפ-ן"במר םעד ןגעוו

 קעווצ ןבלעז םעד טימ עלַא ,ןעמענ ערעדנַא

 רעד ךיוא זיא טנַאסערעטניא .? טלַאהניא ןוא

 ןעמ זיא קסנימ ןיא .טקַאֿפ רעקידנגלָאֿפ

 ןעגנוװצעג (1821) ב"פקת רָאי ביוהנָא ןיא

 -הקדצ ןוֿפ ןינע םעד ןרילוגער וצ ןעוועג

 רעסיורג וצ ַא ןרָאװעג זיא'ס לַײװ ,סעקשוּפ

 ןענעייל רימ יו ,םיללּפתמ יד רַאֿפ טסַאלַאב

 -בעה ןשידִיי ןיא ןבירשעג ,הנקּת ַא ןיא

 ד"מהיבב םיכלוהה סעקשופה תודוא;, :שִיער

 הליפתה תעב םישנ תרזעבו ןטקהו לודגה

 םיכירצ םניאש סעקשופ המכ םיכלוהו

 עלַא זַא ,ןעוועג ןקתמ ןעמ טָאה -- ?ךליל
 ,סעקשוּפ ריֿפ טימ רָאנ ןייג ןעמ לָאז גָאט

 טימ קיטשרענָאד ןוא קיטנָאמ ;רעמ טשינ

 !סעקשוּפ ןצרעֿפ טימ ןעמַאװצ ,ןעצ ךָאנ

 אלוק :ןבעגעגוצ זיא לַאֿפ םעד ןיא ךיוא

 ,ןדַאבַאש| דבש םייח םהרבא) !?"רתוי

 םעד ףיוא) ,א"ערת ,קסנימ ,םימיה תודלות

 ,169 ,הינש תרבוח ,{1912--ג"ערת :לעװָאט

 ןוֿפ ענייא זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ .(אמק ןמיס

 -עג זיא סעקשופ עטבױלרעד ןצרעֿפ יד

 !עקשוּפ-לארׂשי-ץרא יד -- ןעװ

 -י"א יד ןגעלֿפ רעדיו םַאדרעטסמַא ןיא



 טלעג-סנה-לעב ריאמ 'ר

 לוש ןיא ןײגוצמורַא ֿבוחמ ןעוועג םיאבג

 בא ,שדוח-שאר עלַא עקשוּפ רעד טימ

 םעד -- ןַאד ,תבש ןלַאֿפעגסױא זיא ח"ר

 .גס 'יס ,176 ,םינויצ) קיטנָאמ ןקידנעמוק

 -ַאב עטסֿפרַאש ןוא עטשרע יד ןוֿפ רענייא

 ןעוועג זיא עקשוּפ-ןיּבמר רעד ןוֿפ רעֿפמעק

 -עג טָאה סָאװ ,(ר"ת--ד"לקת) לרעּפ ףסוי

 ןשימעלָאּפ ןסיורג ַא ףמַאק םעד טעמדיו

 ,1826 ןיוו ,דמח םרכ) "רואמל תיתּכ; רמאמ

 סיוא טריֿפ רע ּוװ ,(39--16 ,ינש קלח

 ,ניהעב ריאמ 'ר תמשנ לע םירדנה גהנמש;

 ףסוי רעבלעז רעד .,25) "ק"הת דגנ אוה

 -יטַאס ןקיש וצ טלעֿפרַאֿפ טשינ טָאה לרעּפ

 ךיוא עקשוּפ-ן"במר רעד ןגעק ןלַײֿפ עשיר

 ןירימט הלגמ עידָארַאּפ רעשידַיי ןַײז ןיא

 טלָאז ריא ,רימ ךיז טכַאד :םידיסח ןגעק

 ריא זַא ,ןגָאז ןקידצ םעד ,ןיבר םעד| םיא

 סירפוש ביל 'ר טימ ענַײז הבּכרמ יד טקיש

 'ר ךָאנ ןוא רעטלעג - לארשי - ץרא+-  ךָאנ

 ַײב לָאז רע ,רעטלענ סנה לעב ריאמ

 םוצ זדנוא םורַא טעטש יד ַײב ןוא זדנוא

 ,םיֿבתּכ עשידִיי) ןזעמענֿפױנוצ| ןעמענ ףיוה

 רימ םגה ;(אמ ווירב ,64 ,1937 ,ענליוו

 ןבָאה רימ זיב תועיגי עסיורג טַאהעג ןבָאה

 לָאז רע ,ןטעבעגנַײא ןבעל לָאז ןיבר םעד

 ךָאנ ןרָאֿפ וצ ןביולרעד סירפוש ביל 'ר

 ריאמ 'ר ךָאנ ןוא טלעג - לארׂשי - ץרא+-

 ןַײד ןוֿפ טרָאֿפ רימ טוט ,טלעג םנה לעב

 טנַײה ;(במ ווירב ,טרָאד) האנה סיורג הצע

 זיא סָאװ ,רענילרַאק ןרהא 'ר רעדיו טָאה

 -ץרא+ יד ןוֿפ הֿבוג ןעוועג םייה רעד ןיא

 םנה לעב ריאמ 'ר ןוֿפ ןוא ןידלעג-לארשי

 טעטש יד ןיא ןוא ןיטשלופ ןיא ןידלעג

 עכעלטע ןעמענעג ךיז טימ ,םורַא ןוא םורַא

 ןיבר םעד ןוֿפ טַאהעג טָאה רע סָאװ ,ווירב

 -יצ ערעדנַא ;אנק ווירב ,214 ,טרָאד) ל"צז

 ןביוא טכַארבעג ןרעװ לרעּפ ףסוי ןוֿפ ןטַאט

 ,(טלעג-לארשי-ץרא ןיא

 ךיוא ןעמ טָאה "הקולח, ןגעק ףמַאק ןיא

 -ייא ,עקשוּפ-ן"במר יד טעװענַאשעג טשינ

 ןוֿפ םירוקמ-טּפיוה עלעיצנַאניֿפ יד ןוֿפ ענ

 קירוצ רָאי קיצֿפוֿפ טימ .ןדִיי-הקולח יד
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 ןביוהעגנָא עקירעמַא ןיא ָאד ךיוא ןעמ טָאה

 רעִירֿפ .עיצוטיטסניא-ן"במר יד ןֿפמעקַאב

 ַא ןיא ךיוא ךָאנרעד ,עסערּפ רעד ןיא

 ףרַאש טרעוו'ס ּוװ ,ערושָארב רעלעיצעּפס

 טצונעגסיוא טָאה ןעמ ױזַא יװ ןזיװעגנָא

 -עג רימ :סנה-לעב ןוֿפ טנעמיטנעס םעד

 זַא ,ןחי ,הרז הדובע} ארמג רעד ןיא ןעניֿפ

 רעמיא ךיז טגעלֿפ ןריאמ 'ר אנת םעד

 -עג רעטכעלש רעדעי וצ ,"םיסינ; ןֿפערט

 אהלא, טגָאזעג רעמיא רע טָאה טַײהנגעל

 -טנע ריאמ ןוֿפ טָאג רעד ה"ד ,"יננע ריאמד

 -עג ןֿפלָאהעג ךַײלג זיא רע ןוא ,רימ רֵעֿפ

 טָאה עמ ןוא טנכערַאב ךיז ןבָאה ייז .ןרָאװ

 -דרע ןצנַאג ןרעביא ןשטנעמ טקישעגסױרַא

 ןוא ,ךיז ןעניֿפעג ןדִיי ערעזדנוא ּוװ ,לגוק

 -עגוצ זה ןיא ןדִיי רעדעי ַײב טָאה עמ

 ,"ץ"במר, טֿפירשֿפױא ןטימ עקשוּפ ַא ןגָאלש

 סָאװ ,ןשטנעמ יד ;סנה לעב ריאמ 'ר ה"ד

 -וצ ןבָאה ,ןגָאלשעגנָא סעקשוּפ יד ןבָאה

 רָאנ טָאה סע רעװ סָאװ םלוע םעד טגָאזעג

 ןשטנעמ ערעטלע ,ליּפשַײב םוצ ,טגנַאלרַאֿפ

 רָאנ ןלעוו ייז בוא ,טגָאזעגוצ ןעמ טָאה

 טעװ ,סעקשוּפ יד ןיא טלעג עלוֿפ ַא ןֿפרַאװ

 ץנַאג ַא םילשורי ןיא טיוט רעייז ךָאנ ןעמ

 ךָאנ טעװ רע ביוא ןוא שידק ןגָאז רָאי

 ,טלעג-עקשוּפ+- יד וצ םוכס ןשּפיה ַא ןבעג

 טַײצ רעבלעז רעד ןיא ןשטנעמ 10 ןלעװ

 רע זַא ןוא ,המשנ ןַײז רַאֿפ ןַײז ללפתמ

 ןלעוװ ,ייז וצ טוג ןַײז וצ ןרַאטס ךיז טעװ

 ךָאנ טעװ ןעמ ןוא ,םיא וצ טוג ןַײז ייז

 ,רזעילא ןב) ךיוא תוינשמ קרּפ ַא ןענרעל

 בורג ץלַאמש איד רעדָא עקשופ הקדצ איד

 ,1? 1907) קרָאי-וינ ,סעקשוּפ ן"במר איד ןופ

 ףןסעגרַאֿפ טשינ ןעמ טָאה ךױא (1170

 -ָאמ ןשרעבַײװ םעד ,חוּכו ןוֿפ ןערב ןיא

 -וצ ךיוא ייז ןבָאה ןעױרֿפ רַאֿפ :טנעמ

 יז ןעו ,הוצמ רעד ןיא קלח ַא טגָאזעג

 ק"שרע עלַא ןשטנעב טכיל רַאֿפ טעװ

 -ּוצנַײרַא ןסעגרַאֿפ טינ ןשדוק תבש ֿברעו

 ןוא ...עלעקשוּפ ןיא עבטמ ןייא שטָאכ ןֿפרַאװ

 -צעזעג ַא ןרָאװעג סָאד זיא ןעױרֿפ יד ַײב

 ַא ק"שרע עלַא ןֿפרַאװ וצ הוצמ עכעל
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 ךיז טניֿפעג ,רעטומ עשידִיי ַא ָאד רָאנ זיא סע ּוװ ,טלעװ רעצנַאג רעד ןיא זיוה ןשידִיי ןדעי ןיא,
 ,ןשָארג ןטצעל ריא ןיהַא טיג יז ,סנה לעב ריאמ יבר ריא ,עקשוּפ ריא זיא סָאד .עקשוּפ-לארׂשייץרא ןַא

 ."ןָאט וצ ױזַא ךיוא רעדניק עריא טנרעל
 .15 דליב 'א קלח ,הפרת ,םלשורי ,ויתוריציו וייח ,ץש ךורב



 טלעג-סנה-לעב ריאמ 'ר

 ,טרָאד) ןשטנעב טכיל יװ עקשוּפ ןיא עבטמ

 קירוצ רָאי קיצנַײנ טימ ךָאנ רעבָא 1

 ןשיליּכׂשמ ַא ןוֿפ דנַאלסור ןיא רימ ןרעה

 רעמ ןַײז זומ סָאװ ,שינערעהוצנָא ןַא דצ

 לעב ריאמ 'ר ןוֿפ תמא :טקַאֿפ יו שטנּוװ

 קינייו רעייז ןיוש טנַײה טמוק טלעג םנה

 יד ןבָאה טימרעד רעבָא .לארׂשי-ץרא ןייק

 ןלױּפ ןוֿפ ןעמ ףרַאד סָאװ ,טכער םיקידצ

 טלעג סָאד לארׂשייץרא ןייק ןשזַא עזַא

 'ר ףיא ןענערב וצ למיוב רַאֿפרעד ןקיש

 ױזַא ןיוש זיא סָאװ ,רֿבק סנה לעב ריאמ

 ןוא הוצמ רעמ ךָאד זיא סע ,ןברָאטשעג גנַאל

 -ערב וצ למיוב טלעג םעד רַאֿפ תילכּת רעמ

 ןוא ןלוּפ ןיא םירֿבק סמיקידצ יד ףיוא ןענ

 תבש םוא ...םיקידצ עקידעבעל יד ַײב וליֿפַא

 תורונמ ענרעבליז ערעייז ןיא טוי םוא ןוא

 איד עלחר ,ןשטיװָאקלַאֿפ שירעב-לאוי)

 .(15 ,ח"כרת ,רימָאטישז ,ןירעגניז

 ריאמ 'ר ןיא) הקדצ טיגימ ןעװ הנחּת ַאא 1
 רוקמ :ןיא טכוזעגּפָא ךיז טָאה "(עקשוּפ סנה-לעב
 ברו ספלַא הׂשעמ םע השדח הנחּת ס"ש העמד

 םעיײנ םעד ןיא ךיוא .2342 ,א"ערת ,ענליו ,םינינּפ
 ןוֿפ רוטפלוקס ץלָאה ןיא לטעטש שידִיי ַא םובלַא

 בָאה ךיא סָאװ ,1958 ,סעלעגנַא סָאל ,טטַאס לרעב
 ןַא ךיז טניֿפעג ,ןטלַאהרעד ,ט"ישת ןוושח ,טציא
 ןיא עמַאמ א יװ ,"סנילעב ריאמ רַאֿפ  טינשצלָאה

 -טכיל רַאֿפ ןֿפרַאװּוצנַײרַא ןוז םעניילק ריא ךנחמ

 יעקשוּפ"במר ןיא עבטמ א ןשטנעב
 באז קחצי ר"ד ברה (י"חשת ,ןויס) טציא ןעז 2
 תורפסב סנה לעב ריאמ יבר תועמ, : אנהכ
 רייאןסינ ,םילשורי ,רושע ילע == } יניס ,"הכלהה
 ידמק-הכק ,חיז 'בוח ,י"חשת
 רזעילא ןב .ץזַײװּוצנָא יאדכ זיא טקנוּפ ַא ךָאנ 3
 רערעכיז ַא ןוֿפ ןרַאֿפרע ןבָאה רימ, :טבַײרש
 ַײב וליֿפַא ןוא קרָאיוינ רעטיירג ןיא זַא ,עלעווק
 ,ןסעןסקַאב טנזיוט 70 יז ןבָאה ,שינעסַײר עגיטציא
 ןטסקינײװ םַא ןַײא יז טגנערב סקַאב רעדעי סָאװ
 ענלצנייא ןוֿפ תוֿבדנ ץוחַא רָאי א רַאלָאד ַא
 ַא רַאלָאד טנוױט 25 עניר ןגעװ רָאנ ,ןשטנעמ
 ּוװַא ...ָאטינ רעלק ןײק זיא קרָאיװינ ןופ רָאי
 טנַײה ;עקירעמַא ץנַאג ןוא ? טייטס דעטַײנוי זיא
 112 ,טרָאד) עקירֿפַא ,עילַארטסװַא ,עיזַא ,עּפָארײא
 -רעביא סָאמ רעשּפיה א ןיא ןענייז ןרעֿפיצ יד
 ןוֿפ הסנכה עצנַאג יד זיא 1902 ןיא .ןבירטעג
 לּכהךסב ןעװעג עקירעמַא ץנַאג ןוֿפ טלעג"הקולח

 יד .י ןיא םיטרּפ ןעז) רַאלָאד טנזיוט קיצנַאװצ

 126 1:0809 + ןיא "הקולח, לקיטרַא סנײטשנזַײא

 זַא ,ןביולג וצ םיוק זיא ;(184 טו 'ב  ,םמסעט;ט}608
 ןבָאה ךיז הסנכה יד לָאז רָאי ףניֿפ ןוֿפ ךשמ ןיא
 .לָאמ המּכו המּכ ףיוא טרעסערגרַאֿפ
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 טלעג-סגנוריגער -- 251 --

 ריאמ 'ר ןוֿפ תובית-ישָאר ,טלעג"ן'"במר

 ...םיבר לזג ףיױא רעבָא :טלעג-סנ-לעב

 רעד ןיא הרּפכ ןייק ,הבושת ןייק טביג אד

 ןיק סטבעג אד ,טבעגבא ןאמ זיב טלעוו

 -טריוו סנויצ עדנעלע יד טימ ...רוּפיּכ םוי

 -עג ןכילמרעפ סאוו יד טימ ןוא טֿפַאש

 רעדלעג ן'במר טימ (ןתמו אשמ) ןטֿפעש

 ךױא סע ןעװ סמח טימ ןוא ןכאמ

 שדקה+ ןאפ מ"פ יװ ערעוװ יוג לזג רונ

 רקפה יװ ןאמ סאוו (םיינע שדקה) רעדלעג

 סרטנוק ,רעגניזעלש .י-.ע) טסאל ןלדנאהאב

 ,ס"רת ,םילשורי ,תולצנתה סע טפשמ ורמש

 יד ןעװ גנונכעראב דלעג יד ךאנ ;(ב/גכ

 טרעדנוה ייב טפערטַאב ללוכ ןאפ עמוס

 -כעז טימ ןאמ ןעוו רעדלעג ן"במר טנזיוט

 -- ֿבור ןעד רונ טגידירפַאב טנזיוט קיצ

 ןאמ יװ ןדנעװרַאֿפ וצ גונעג ךָאנ טביילב

 .(א/במ ,טהָאד) ליװ
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 -נעפש סע רעװ ,טלעגעקשוּפ ס"נהעבמר

 -עטסקע ַא ללוּכ רעזנוא ריֿפ רלוד 25 טעד

 עקשוּפ םיינהעבמר יד רעסיוא) עדנעּפש ער

 טרעדנערַאֿפ טשינ רָאט סע עכלעװ טלעג

 זיא (הוצמ רֿבד ערעדנַא ןייק ףיוא ןרעוו

 גנַאל ןייז ךָאנ רָאי ןטשרע םעד סָאד הכוז

 אלמ א ט"וי עלא םיא ןעמ טכַאמ ןבעל

 ןיא ,המשנ ןייז ריֿפ ןענערב לייאמיוב ןוא

 ח"ת ןעצ ןדרעװ טיײצרָאי ןטשרע םעד

 חול) ןייז המשנ ריכזמ ןוא ןענרעל תוינשמ

 תאמ ןורכז תחנמ ,זד"ישת תנש ימלשורי

 םילשורי ,השודקה ץראב םילשורי תבח ללוכ

 ריפ ןעטוטאטשש :ףוס םוצ ,ןג'ישת|

 15821 .('ה ןמיס ,"םיבידנ

 -הכולמ+- רַאֿפ ןעמָאנ ַא ,טלעג"סגנוריגער

 יד ןיא :שידִיי רענַאיצילַאג ןיא טלעג

 עיצילַאג ןיא ךעלטעטש עשידיסח עקילָאמַא

 סָאד ןֿפור וצ טינ תבש גהנמ ַא ןעוועג זיא

 ןעמָאנ ןלעיציֿפָא םַײב טלעג-סגנוריגער

 -ןושל,) ןעמָאנ ןקידשדוק-ןושל ַא טימ רָאנ

 -גָאט רעד ,"תועבטמ רַאפ ןעמענ עגיד'שדוק

 .(20 ,1955 ,11 'װָאנ ,לַאנרועז ןעגרָאמ

31 



 טלעגרעלדער

 רעלדער םעד ןַײז ֿביטמ ,טלעגרעלדער

 השמ 'רֿפ טלײטעגטימ) .תוצמ ןקַאב ַײב

 .(יקצול

 וצ תועט א ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןַײז טעוװיס

 א ןעװעג זיא ןײלא רעלדער רעד זַא ,ןעניימ
 ןַא ןעמוקַאב טָאה רֶע רָאנ זַא ;םלוּכ רכׂש לטונ
 .סרעקַאב-הצמ םיתב-לעב יד דצמ הֿבטה ערטסקע
 ךס א ןעװעג ,עודיּכ ,ךָאד ןענַײז ןקַאב הצמ ַײב
 -ניװ רעמ ןעמעלַא טָאה ןעמ ןוא סרעֿפלעהסױרַא
 -ץגוצ ןיא תוצמ יד ןקַאב סָאד :טקידירֿפַאב רעק
 יונעג ןעװעג זיא טעברַא יד לַײװ ,לענש ןעגנַאג
 ,רעסיג ַא :סעיצקנוֿפ ענעדײשרַאֿפ ףיוא טלײטרַאֿפ
 א ,רערעגלעװ ַא ,רעליטסיוא-גיט א ,רעטענק א
 ןבָאה עלַא .רעביש א ןוא רעגָארטוצ ַא ,רעלדער
 ףוגינאארמג ַא טימ ןעגנוזעגוצ טעברַא רעד ַײב
 רעד ןוא ןרָאװעג קיטרַאֿפ ןענַײז תוצמ יד ןעװ
 יד ןגָארטוצקעװַא טיירג ןעװעג ןיוש זיא רעגָארטּפָא
 םַײב ענעמונרַאֿפ עלַא ןּבָאה ,תיבה-לעב םוצ תוצמ
 יײר א ןיא טלעטשעגסיוא ךיז תוצמ יד ןקַאב
 יד .טעברַא ןַײז רַאֿפ טלָאצַאב ןדעי טָאה ןעמ ןוא
 ןרשּכ א ןשטנוװעג תיבה-לעב םעד ןבָאה ןשטנעמ
 ַא רעביא ןבעלרעד ה"יא לָאז רע זַא ,ֿבוט'םוי
 ןיימ ,רעגנוא .ּפ .א) תוצמ ןקַאב וצ רעטַײװ רָאי
 (86 85 ,1957 ,קרָאיײװינ ,וָאקירטס לטעטשמיה

 א ןיא טעברַא יד ןעגנאגעגוצ זיא'ס ױזַא יװ
 ןט21 םעד ןיא ןיקביר .מ טרעדליש ,"דַאירדָאּפ ,-הצמ
 -לעװ רעז ןַאמָאר ןשירָאטסיה ןַײז ןוֿפ לטיּפַאק

 ןיא .(159--151 ,21914 ,ענליװ) לובלב"טולב רעשז

 הצמ ןגעװ טליצרעד עקַאט טרעװ לטיּפַאק םעד

 לקיטש ַא ןעװעג זיא סָאד :עטריֿבג ַא רַאֿפ ןקַאב
 -לעװ יד רַאֿפ יא ,ןײלַא ןרעזייל רַאֿפ יא ֿבוט-םוי
 עלַא .רעלדער ןרַאֿפ יא ,רעצעז ןרַאֿפ יא ,סנירעג

 ןגעלֿפ עלַא ןוא עבטמ עניש א ןעמוקַאב ןגעלֿפ
 סעקרימ רָאנ יבַא ,חוּכ ןטצעל רעיײז ןגײלקעװַא
 .154) ןבעגנַײא סרעדנוזַאב ךיז לָאז הצמ

 -יצָאס םעד טכַארבעגנַײרַא טָאה ןעזייר םהרבא
 ;ןקַאב הצמ ַײב ךַײר ןוא םערָא ןוֿפ װיטָאמ ןלַא
 "הצמ עמערָא ןגעװ ןעגנולייצרעד ײװצ טָאה רע
 -נע גנולייצרעד עטצעל יד ."הצמ עשהריבג, ןוא
 נלֲא :ןעמעלַא רַאֿפ קידֿבוט-םוי טשינרָאג ךיז טקיד
 עטריֿבג רעד ןוֿפ טרַאנעגּפָא ןוא טשיוטנַא ךיז ןליֿפ
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 -עג :לַאטיּפַאק רעטײרגעגנָא ,טלעגוורעזער
 קיטיונ ןענַײז ןוורעזער-סלדנַאה עכעלנייוו

 ,טֿפַאשלעזעג-סגנורעכיזרַאֿפ ַא רַאֿפ ךיױא

 ענעעזעגסיוארָאֿפ טינ ןבָאה ךיוא ןָאק סָאװ

 -רַאֿפ ןָאק טלעגוורעזער סָאד ...תוקזיה
 יו ערענעלק ,ןטנעצָארּפ ףיוא ןרעװ ןעיל

 . .מ) טלעטשעגרָאֿפ רעִירֿפ ךיז טָאה'מ
 ,ןילרעב ,עיצַארעּפָאָאק עשידִיי ,שטיוועקייש

 .12 ,(8) 1 ,1925 ראונאי
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 טלעגֿפילער -- 252 -=

 -ַאלוקריצ רַאֿפ טשינ תועבטמ ,טלעגנכער

 ןוֿפ ,םוידעמ ַא יװ רָאנ ,רחוסל רֿבוע ,עיצ

 ףיוא ןובשח רעד :טרעוװ רעדָא ןובשח

 -עגנָא ןעװעג ךָאנ זיא סעקיּפָאק ןוא ןליג

 ,תוינק ערענעלק ַײב טייצ ןַײמ ןיא ןעמונ

 -נַא ןוא תוֿפוע ןֿפױק םַײב טּפיױהרעביא

 תועבטמ ענױזַא רעבָא .לטימסנבעל ערעד

 -עג זיא'ס .אצמנב ןעוועג טינ ןענַײז שממ

 30) ןליג ןייא .דלעגנכער ַא זיולב ןעוו

 -יפָאק 18 = ןעװעג זיא (ןשָארג עשילױּפ

 -עג רעד רַאפ וויכרַא ,ױדנַאל .א ר"ד) סעק

 ,עמַארד ןוא רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכיש

 ,םרָאֿפ עכעלמיטנגייא יד ;(228 ,ץ"רת ,ענליוו

 -שיױט רעייז ןוצ| ןביג תורוחס יד עכלעוו

 ,ןעמענ טלעג ןיא טלדנַאװרַאֿפ זיא ,טרעוו

 ,ערעדנַא יד ענייא ןגָאז יז עכלעוו ךרוד

 ןַײז ןופ טלעג סָאד .טרעװ ןענַײז ייז סָאװ

 ןצ ,סקרַאמ לרַאק) טלעגנכער טרעוװ טַײז

 דָאנָאקע רעשיטילָאּפ רעד ןופ קיטירק רעד

 ,1939 ,ענליוו ,ןַאמרָאד .ש שטַײד ןופ ,עימ

 ללכב געמ טלעגנכער סלַא טלעג סָאה 5

 סָאד תעב ,יידיא רעד ןיא זיולב ןריטסיסקע

 ןַײז ןעק טלעג עקידנריטסיסקע-ךעלקריוו

 ,בַאטשסָאמ ןרעדנַא ץנַאג ַא טױל טצנימעג

 ןיא טלעג עקידנרילוקריצ סָאד זיא ױװזַא

 עקירעמַא-ןוֿפצ ןופ סעינָאלָאק עשילגנע ליֿפ

 -ַאטשַאב טרעדנוהרָאי ןטנצכַא ןיא ףיט זיב

 ,תועבטמ עשיזעגוטרָאּפ ןוא עשינַאּפש ןופ ןענ

 ןעװעג לַארעביא זיא טלעגנכער סָאד תעב

 ,16 ,טרָאד) דנַאלגנע ןיא יװ עבלעז סָאד

 .(ב/455 ,רעטסיגער-םינינע :ךיוא ןעז
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 יד סָאװ ףליה עלעיצנַאניֿפ יד ,טלעגֿפילער

 ןדִיי וצ טקישעג טָאה עקירעמַא עשידִיי

 ןוא שיגָאל ןַײז רעבָא טעװ סע :םיל-רבעמ

 רעשידִַיי רעד ןגעוו ןדייר וצ ךעלריטַאנ

 ַא ןיא עיצַארעּפָאָאק רעשיעּפָאריײא-חרזמ

 עשינַאקירעמַא יד טימ גנודניברַאֿפ רעסיוועג

 -עג טָאה ןעמ זַא רעבָא ...רעטלעגֿפילער

 ןעמָאנ ןיא רעטלעגֿפילער עסיורג טלמַאז

 -גוא ןוא עיצַארעּפָאָאק רעטרעטשעצ רעד ןוֿפ

 -ָאק רעקידנעמוק רעד ןוֿפ ןכייצ םעד רעט



 טלעג-עיצַארַאּפער

 רענייק סָאװ ,טקַאֿפ ַא זיא סָאד ,עיצַארעּפָא

 עשעידיי ,ןַאמסָארג .װ) ןענעקייל טינ ןָאק

 ,3 'מונ ,1924 ,ילוי ,ןילרעב ,עיצַארעּפָאָאק

 -ֿפילער יד ןוֿפ טנעצָארּפ ןעצ זיולב ;(9-8

 -עג טעדנעװרַאֿפ לָאמ סָאד ןענַײז רעטלעג

 רעטסערג רעד ...ןקעווצ-הקדצ ףיוא ןרָאװ

 ףיוא ןרָאװעג טצונרַאֿפ זיא טלעג ןוֿפ לייט

 וצ קעוװצ ןטימ סעיצוטיטסניא עַײנ ןעיוב

 -ַאב רעטרינַיור רעד וויטקורטסנָאק ןֿפלעה

 -וינ ,קסניפ רָאי טניט) ...גנורעקלעֿפ

 םובלַא-דעדליב ַא ןיא ;(א/375 ,{19411 ,קרָאי

 ,2210 שטנערב .דאר רעקסניּפ רעד סָאװ

 ךיז טניֿפעג ןבעגעגסױרַא טָאה ,גניר 'ברַא

 -לעג-ףילער ןוֿפ גנולָאצסױא יד, דליב ַא

 יֿפָארּפ} ריא ןעוו ;*1920 ןיא קסניּפ ןיא רעט

 טקידלושַאב טלָאװ ןרעטרוֿפקנַארֿפ סקילעֿפ

 רַאלָאד ןייא טָאה רע זַא ,ןעניקשיסוא םחנמ

 ןיא ךיז וצ טזָאלעגּפָארַא טלעגֿפילער ןוֿפ

 טמערוטשעג ןשנעװנָאק יד טלָאװ ,ענעשעק

 טָאה ריא ןעוו :םיא ןגעק טסעטָארּפ טימ

 רַאֿפ טָאה רע זַא ,טקידלושַאב רעבָא םיא

 ןוֿפ דנַאל טֿפױקעגסױא טלעגֿפילער םעד

 טַײצ רענעי וצ טָאה רע סָאװ ,רעבַארַא יד

 רעד ַײב סע טָאה ,רעקיטכיוו רַאֿפ ןטלַאהעג

 -ּפַא יװ טעמּכ ןֿפורסױרַא טנעקעג ןשנעװנָאק

 'וװָאנ ,גָאפ רעד ,לָאגניד .ס) ןטנעמסידָאל

 479) א /487 ,ווָאקשטוטס .(6/7 ,1957 6

 -ֿפילער ,טלעג(ס)ֿפליה ,טלעגֿפלעה :גנובעג

 ,(טלעג
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 עלעיציֿפָא יד ןוֿפ רענייא ,טלעג"עיצַארַאּפער

 -םימוליש+- ,טלעג שישטַײד+- רַאֿפ ןעמענ

 -רעד טינ רענעייל ענַײמ ףרַאד ךיא :טלעג

 טינ ןענַײז ךעלנעזרעּפ רימ קינייװ יװ ןלייצ

 יד ןשיוװצ ןעגנולדנַאהרַאֿפ יד ןצרַאה םוצ

 חוּכמ עקירעמַא ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידִיי

 .סעיצַארַאּפער עשיכַײרטסע ןוא עשטַײד

 ןשיצַאנ םענוֿפ טלעג-עיצַארַאּפער סָאד...

 -ידִיי רַאֿפ אמט יאדווא ןוא אמט זיא רעדרעמ

 עקירעמַא ןיא עיצַאטיליבַאהער-רוטלוק רעש

 -רושז ןעגרָאמ-גָאט רעד ,לקיב המלש ריד)

 טשינ ךָאד ןעק'מ ;(1954 ,16 ילוי ,לַאנ

 טלעג-עמַאלקער -- 253 --

 -ַאר ןלָאז הנידמ רָאי סקעז זַא ,ןטרַאװרעד

 -מורק ןוא תומיגּפ יד ןעלצרָאװסיױא לַאקיד

 ייוצ ךשמב ןסקַאװעגנָא ןענַײז סָאװ ,ןטַײק

 ןוא ןעוועג זיא לַאטַאֿפ .תולג רָאי טנזיוט

 -עיצַארַאּפער עשטַײד ןינע רעד ןבילבעג

 םעד ןגעוו סולשַאב-תסנּכ רעד ,רעטלעג

 -ַײנ םעד םורַא ץנַאט רעטסיװ רעד ,ןינע

 ןיא !המיא ןַא ןָא טּפַאכ'ס .בהזה-לגע םע

 םיֿפּתוש ןענַײז עילַאנַאכקַאװ רעקיזָאד רעד

 ןוא ,עקירעמַא עשידִיי יד ַײס ,לארׂשי ַײס

 רערעטיב ַא ןוֿפ אצוי-לעוּפ ַא סע זיא ןזיא

 ּוװ ,טרָאד ןענובשח :המיגּפ רעלַאנָאיצַאנ

 -תולג עטסגרע רעזדנוא זיא'ס .ןליֿפ ףרַאד'מ

 ןעגרָאמ גָאש רעד ,ןילטייצ ןרהא) השורי

 סָאװ יד ;(16 ,1954 ,29 'טקָא ,לַאנרושז

 טלעג עשיצַאנ סָאד זַא ,ןטלַאהעג ללכב ןבָאה

 םעלבָארּפ ןייק טָאה ייז רַאֿפ -- רשּכ זיא

 טקישעגנַײרַא ןבָאה ייז .טריטסיסקע טינ

 לייט .סנגױבעגַארֿפ ערעייז |ןָאקיסקעל ןיאו

 ןטָארטעגסױרַא הליחתכל ןבָאה סָאװ ,יד ןוֿפ

 ,ןשטַײד ןוֿפ טלעג-עיצַארַאּפער ןעמענ ןגעק

 ץוריּת רעד .רּתיה ַא ןענוֿפעג דניצַא ןבָאה

 גנוריגער יד דלַאב יו זַא ,ןעוועג זיא רערעייז

 ,טלעג-עיצַארַאּפער סָאד טמענ לארׂשי ןוֿפ

 .י.רשֹּכ ןוא ןייר ןרָאװעג טלעג סָאד זיא

 -עיצַארַאּפער ןוֿפ ךיורבעג ןטימ ליוװ ךיא

 סע בוא .ןבָאה טינ אׂשמו עגמ ןייק טלעג

 סָאװ ,םיטילּפ רעדָא רעלטעצַאק ָאד ןענַײז

 -סױרַא ןוא טלעג-עיצַארַאּפער ןעמענ ןליוו

 עשילַארָאמ ןייק ךיא בָאה ,ןָאקיסקעל ַא ןבעג

 יד ןענַײז ייז .רסומ ןגָאז וצ ייז טינ טכער

 ,גרעבדלָאג .צ .ב) ךיא טינ ,תונברק-רעלטיה

 4 ,1955 ,23 ַײמ ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט רעד

 .(10 ןוא
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 -ַאלקער וצ ףיוא תואצוה ,טלעג"עמַאלקער

 ןבָאה רימ :תורוחס ענעדײשרַאֿפ ןרימ

 ,טַײלסטֿפעשעג ןדִיי עכַײר לָאצ ַא טנַײה

 רַאֿפ עמַאלקער ףיוא טלעג סיוא ןביג סָאװ

 זיא טלעג-עמַאלקער סָאד ;טֿפעשעג רעייז

 רעטַאװירּפ רענעגיא רעד ןוֿפ טינ ךָאד

 ,טקודָארּפ ןוֿפ ןובשח ןֿפױא רָאנ ,ענעשעק



 טלעג-ןטורקער

 ןוֿפ טקעדעג זַײװרעכעלריטַאנ טרעװ סָאװ

 ,גרעבדלָאג .צ-.ב) טקודָארּפ םענוֿפ הנוק
 ,1955 ,22 'וװָאנ ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט רעד
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 פו

 ןדיי סָאװ רעַײטש ַא ,טלעגױטורקער

 -רעטילימ ןוֿפ ןַײז ַײרֿפ רַאֿפ טלָאצעג ןבָאה

 -רהעי ןטממיטשב ןעד ןאפ טַאטע :טסניד

 :עסַאקטפוה רעד אייב ןבאגסיוא ןכיל

 רבליז+- ,רדלעג ןטורקער ,דלעג ץטוש+-

 "אוו ...רדלעג סנהאיצאזינמעדניא ...דלעג

 אז רדלעג ןטורקער דנוא ץטוש+- אייב

 םראנ) רדלעג-סנהאיצאוועלבוס ַא דלָאג ןיא

 זחא םעק רהחקעטײמ ןפילטשמשז איד רֿפ

 טינ ןוֿפ ןטסנידרַאֿפ ,טלעגײרעכַאמ"-רעכַאש

 ךָאנ טָאה ןעמ סָאװ ןטֿפעשעג עכעלרע ץנַאג

 -עגטימ) "ןטֿפעשעגרעטנוא ןֿפורעג ךױא

 ,(זירַאּפ ןיא טרעהעג ,ןַאמײר לרעב טלייט
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 ןיא .רעדלָאש :ץרוק ךיוא) טלעגרעדלָאש
 טלעגרעדיש :םירוקמ עקידרעטעּפש רָאג

 ףמַאק רעד :ןַײמ ןעז .טלעגרעדילש ןוא

 ,ו"שת ,קרָאי-וינ ,ןדִיי ַײב ןליפשטרַאזַא ןגעק

 -רעט המישר, טול רעטרע ענעדײשרַאֿפ ןיא

 סָאד :(ב/209 ,"ןושל-ליּפש ןוֿפ ןענימ

 -נטרָאק ַײב ּפָארַא טמענ ןעמ סָאװ ,טלעג

 ייֵלְרעֶלְּכ רַאֿפ ןָאק רעדױװטעי ןוֿפ לּפש

 ,ןטרָאק ףיוא רעליּפש הרֿבח ןוֿפ ןתוכרטצה

 םעד רַאֿפ ךױא ,ץכעסַײבבצ ןוא הקשמ

 רמולכ ןליפש רבייוו לייט ןייא : לדיימבוטש

 טעב דניק ריא ןלאוו איז זאד ןגעוו הוצמ

 שד טלעג רדלוש טימ ןייז הנהמ ןטראוו

 ןריֿפ וצ ןייא וזא תומֿכח ןייז ןטש זד ןנייז

 ,ןליפש וצ אייווצ רדוא העש ןייא גאט ןייא

 טביג ןמ רשעב זיא שע ץעטש טינ רבא

 ןול ןימ שאוטע ןירטראוו טעבדניק רעד

 ןימאצ זה ןיא ןטש ןעד לאז ןמ זלא

 ,ןייטשפע ל"גס םהרבא ר"רהב לכימ-לאיחי)

 טרוֿפקנַארֿפ ,אבה םלועל רשיה ךרד רפס

 טלעגצַאש -- 254 --

 -עג ןעשידיי רעד ספראק-סנהאיצארטסינימ

 רדא ח"רד 'א ,ןילרעב} ,ןילרב ןיא עדניימ

 ןעמ זיא ךַײלגוצ ;(הֿפסוה ,ןד'נקּת ינש

 וניתעמשמל םירסה םיֿבושיה לכל ריהזמ

 סָאד ןעגנערבוצבָא ןאכל םימי ינש ךות

 -ַאד זורכ ַא דלעג ןעטורקער עכילרהעי

 ח"סקת ןושח יו 'ה םוי װוָאכָאטסנעשט טריט

 ,קרָאי-וינ ,ןדִיי רעוװָאכָאטסנעשט ,(1807)

 ד"בא רובע טלעג ןיטורקער ;(א/13 ,7

 יצחו ט'ר 'ב שמש ליסוי 'רו ןועמש 'רו

 -ןיועל ,ו"עקת--ה"סקת ,אנפמעק סקנפ)

 רעייז סקנּפ םעד ןיא .א/57 ,255 עיצקעלָאק

 0 .?'תועמ ןיטורקער, :טֿפָא
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 ֹׁש
 ברהמ יתעמש :;(זיק--ב/זטק ,ד"סת ,ןַײמד

 תחא ןהרות-רפסב) ת"סב םיאצומ ויהש

 המכ| פ"כ התוא םינקתמ ויהו תועט דימת

 םיאצומ ןןכ יפ לע ףאוו כ"פעאו ןםימעפ

 רמאו ט"שעבהל ת"סה תא וארהו תועט הב

 רעדלאש ןירוקש תועממ בותכל הנתינ יכ

 םינתונו ןיטראקב םיקחשמש וניה טלעג

 םעפ לכמ 'ריד רכש ןתיבה-לעבל} ב"העבל

 תועמה ולא ב"עבה ףסאו ןתחא| 'א עבטמ

 'יה ןכו זלה ת"ס תועמה ולאב בתכו

 'יהת 'לועלו הנקת הל ןיאש ט"שעבה רמאו

 המכו המכ התוא ונקתי םא ףא הלוספ

 ,ה"עקת ,טסופָאק ,ט"שעבה יחבש) םימעפ

 רעביא סָאד ךיז טרזח ױזַא טקנוּפ ;ד/אכ

 רעד ןיא זיב ןקורדרעביא עלַא ןיא טעמכ

 .טלעג-לֿפּכ :ךיוא ןעז .טַײצ רעטצעל
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 טגעלֿפ ןעמ סָאװ רעַײטשוצ ַא ,טלעגצַאש

 -תוחמ יד ,ןתח םעד ןַײז ֿבײחמ ןצַאש ךרוד

 חמ!עמ ידּכ ןלָאצ וצ סרעריֿפרעטנוא ןוא םינ

 םיאשר םניא םירוחבה :סרענרעל יד ןַײז וצ

 דצ םושב ןתח םושמ דלעג ץאש חקיל

 ,ותונתח םויב תבש ותואב קר ,םלועבש ןפואו

 .תורחא תולהקל תולהקה ךרד רובעישכ אלו

 האמ לכמ וחקי אל ותונתח םויב 'יפאו



 טלעגצַאש

 ןוהז} תואמ השש דעו ,'והז יעיבר קר

 'יפאו ,רתוי אלו דחא ט"ר ונייהד ,וחקי

 שארהו| ה"רהו ,'יפלא המכ אהי ןדנה ךסה

 םירוחבה תרזעל תויהל בייוחמ ןהבישיה

 'יהי אלש ידכ ,ל"נכ םכרע וגישיש ,ןו"ציו

 ספותה ברהש ש"כמו ,ןתחה תחמשב בובריע

 םניא םישנהו .םתרזעל דומעי הבישי

 תונקת) ללכו ללכ טלעג ץאש חקיל םיאשר

 ,םילשורי ,(ח"קת--י'ת) ןירהעמ תנידמ

 --י"ת רָאי ןוֿפ ,הנק ןמיס ,51 ,ב"ישת

 'יס ,199 ןוא וש 'יס ,101 :ךיוא ןעז (0

 -רעטנוא יד "ןצַאש, ןינע םעד ןגעוו דעקת

 ןתח ןייא ןעוו ;(להומ ןוא קדנס ,סרעריֿפ

 טלעג ץש ןתיל ביוחמ ,וניתלהק ךרוד טהיצ

 ול םינתונש רילט האמ לכמ םירוחבהל

 םשמו ,רילט תואמ 'ג דע בוהז עיבר ןדנל

 -ּפָאק} ש"ק יצח רילט האמ לכמ ךליאו

 ןתח םושמ ולבקי אל רתויה לכלו ןקיטש

 טרעוו ןתח ןייא רנייא ןעוו .יטוקוד ןמ רתוי

 אוהש ימ תלוז ,ל"נכ טלעג ץש ןתי הלהקב

 ץש ןתילמ רוטפ הלהקב דמולו רוחב

 וא הלותב אשונ אוהש ימ ןיבו ,טלעג

 ןמלא לבא טלעג ץש ןתי השורגו הנמלא

 'מונ ,(1904)  ,סמרָאװ תונקת) הזמ רוטפ

 לאז הפוחה םויב; 66 ,55 'מונ ;35 3

 יצח ןחלש לכל ןבעג טלעג ץׂש ןתחה

 טכאנכאוה לילב ;(''וכו ןןיײו לטרעֿפ

 סקיב ארקינה הפלק דימעהל םיביוחמ

 ןתיל ביוחמ טלעגצאשה ןמ םג ,ארבחהל

 ַא) םיאבגה יניע תואר יפכ |בוצק} ובצק רבד

 עיצקעלָאק ןךיועל ןיא תונקּת ןוֿפ עיּפָאק

 רענזױּפ ,ןיליבָאק ןיא ?םיטייח ארבח; ןוֿפ

 רעד .'ה 'יס ,1823--1822 רָאי ןוֿפ ,טנגעג

 -עג טעדנירגעג זיא ךעצרעדַײנש רעשידִיי

 סָאװ ,ןיליבָאק ץוחַא .(1789 ןסינ דכ ןרָאװ

 ןעגנַאגעג זיא טלעג םעד ןוֿפ לייט ַא רָאנ

 רימ ןעניֿפעג ,רעדַײנש ןוֿפ הרֿבח רעד רַאֿפ

 -ָארייא-חרזמ ןיא טלעגצַאש וצ רכז ַא ךיוא

 יד רַאֿפ טשינ ןבעגעג טָאה ןעמ סָאװ ,עּפ

 יד רַאֿפ רָאנ ,םירֿבח סנתח םעד .,םירוחב

 : םינחדב ןוא סרעֿפלעב

 ,םוזעג סיורג ַא ,רעדורעג סיורג ַא

 טלעגצַאש = 255 שי

 ,םורַא שיט םַײב ןעמ טצעז םירוחב

 ,רעדײלק-ֿבוט-םוי ןיא טציז ןתח רעד

 .רדח ןוֿפ םירֿבח יד םיא ןבעל

 ,ןרַאה ןוא םורַא ןעייטש רעֿפלעהַאב ןוא

 ןרַאנוצצסױא טלעגצַאש סָאד ייז ַײב

 -ליוו ,רעגניטע המלש ר"ד ןופ םיבתּכ עלא)

 ךיור ןטכידעג ןטימ ןיא ;(11 ,| ,1925 ,ענ

 ַא ףױרַא טלעטש ,עבָאסַא ַא ךיז טזַײװַאב

 ַא טיג ןוא שיט ןֿפױא רעלעט ןטלעגרַאֿפ

 -לעב רעד זיא סָאד !"טלעגצַאש , יירשעג

 סקיּפיּפ שריה ןוֿפ ,רע טסייה עדייז ,רעֿפ

 ךעלרעסקעז ןעגנילק ןָא ןביוה'ס ...רדח

 ןקידיילסיוא טמענ עדייז זַא ןוא ,רעלעט ןיא

 -יא םירוחב עלַא ךיז ןכַאלעצ ,רעלעט םעד

 טכַאמ רעֿפלעב רעד סָאװ ,ץיו םעד רעב

 ןיא רעסקעז רָאּפ יד ןקורנַײרַא םעד תעשב

 -ֿפירש עטלעמַאזעג ס'בָארג ףסוי) ענעשעק

 ךיא ;(8--7 ,1919--פ"רת ,ןירב--ךיוו ,ןעט

 ןצנַאט לעװ ךיא / ,ןעגניז ןוא ןעילוה לעװ

 טשינ רָאנ טלָאז ריא / ןעגנירּפש ןוא

 ןמלק) טלעגצַאש ּפָארט סָאד -- ןעװעלַאשז

 ענַײמ :ןיא "?קילַאשרַאמ עיַאש, ,רעלזייה

 ;11 ,1953 ,קרָאיינ ,ןעבענ רענרַאמוק

 טנעקעג טינ רָאג ךיז טָאה רעטָאֿפ ןַײמ

 טָאה ןרעטעגיס בייל-שרעה} רע יװ ןבױלּפָא

 -גולעג ענַײז ןגעוו רעדָא הלּכ ַא ןעגנוזַאב

 -- ןתח םַײב ,שיט םַײב ןצכעגָאז ענעג

 ,רעלזיה ןמלק) טלעגצַאש ןעמענ םַײב

 ,1957 ,10 ַײמ ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט רעד

 ,?לַאװק ןקיביײא ןוֿפפ 8

 ןַײז ןיא זַא ,טלײצרעד סַײװ שריה קיזַײא
 ןבַײלק טגעלֿפ ןעמ סָאװ ,טלעגצַאש סָאד זיא טַײצ
 -ערָא רַאֿפ ןעגנַאגעג רָאג הֿבישי רעטַאטשנזַײא ןיא
 גהנמה היה טדאטשנעזיא תבישיב : סרענרעל עמ
 םירוחבה תרבחל ןתונ היה ותנותח םויב ןתח לכש
 לא וחלשנ םירישעה ינבמ םירוחב ינש .הנוגה הנתמ
 םדיב ואיבה םהו םהירבח דעב הקדצ שקבל ןתחה
 םא וילע םתח ימ דוע יתעדי אל --- השקב בתכ
 םירוחבה ןיב בתכה הז ארקנו - - סנרפה וא ברה
 םש וב יכ ןעי ,ונינע םש לע "אמוש בתכא
 ורשֶע יפל ןתחה ןתי המכ ותעד דמואב בתוכה
 םיארוק ויה ןכ לע ףאו ,לבקש אינודנה ךרע יפלו
 (דלעגצאש) "אמוש תועמ,} הבדנה ףסכ תא
 (67 וה"נרת ,עשרַאװ ,יתונורכז)
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 טלעגכעלברַאש

 ןטיול , ,טלעגכעלברעש ,טלעגכעלברַאש

 םיאנת יד ַײב רעלעט ןכערב ןוֿפ גהתמ

 ןתח רַאֿפ תונתמ יד ןֿפורעגנָא ןעמ טָאה

 יד ;ןיטשכַאװ .ב) "טלעגנכעלברעש הלנו

 ,סוסקול ןגעק 1767 ןוֿפ תונקת רעגָארפ

 טלעג ךילבראש :(240 ,1 ,רעטעלבָאווַיי

 רעמ טֿכינ ןילאז ןיגנערב וצ הלכו ןתחל

 רדניק ירהיא טימ רטומ איד רשיוא רבייוו

 ק"קד תונקת|) ןהיג טימ רינש הרהיא 'נוא

 רסיוא ;('ג 'יס 431 ,ןז"כקת תנשמ גארפ

 תדועס ןײק ףיוא לאז סניזילפא הנורטיצ

 ןהיטש טדלעמב ןבוא שאוו החמשו הוצמ

 הרות רֿפסל ןיֿפור ףיוא ןייא ןאוו רדא

 .ןגנערב דלעג ךילברעש אייב רדא .טהעשג

 איד וצ רבייוו רדעוו .גנוקעדב הלכ ייב רדא

 רימָאל .(ו 'יס ,6} ,טרָאד) ןמוק ןטֿכאלֿפ

 גנובַײרשַאב ַא ןיא זַא ,ןַײז ףיסומ ךָאנ ָאד

 :רימ ןענעייל טַײצ רענעי ןוֿפ הנותח ַא ןוֿפ

 איד ןמ טה /ןמוק בר רעד זיא הז רחא;

 "ןיבעג תונולבס נוא ןיכארב וצ ךילבראש

 "ףחדבו ןזח לש וסקנפמ, ,דניקביר .י)

 לײגֿפ .(246 ,י"שת ,םילשורי ,הדוהיל החנמ

 -לזדנעה+- ןגעו הרעה סױדנַאל .ַא ךיוא

 .טלעג
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 --ןדַיי יד ןענַײז רעדיװ ןוא : טלעג"העוֿבש

 ןטקַא עקיזָאד יד ןגעו ןעמוקעג ןטינַאבַאר

 ףיוא ןבָאה יײז זַא ,טרעלקרעד ןבָאה ןוא

 -ןדַיי יד טַײרֿפַאב קיבײא ףיוא ןוא דימּת

 -יק ַײס ןלָאצּפָא יײלרעלּכ ןוֿפ רעמיַארַאק

 -וק סָאװ} ןלָאצּפָא ערעדנַא ַײס ,עכעלגינ

 ןבָאה ףיורעד .עטסָארַאטס רַאה םעד ןןעמ

 ןֿפורעג ,לָאצּפָא ןַא ןבעגעג םידדצ עדייב

 סָאד ןכלעוו ,(טלעג-העוֿבש) ענשזנעיסישזּפ

 -ניר לאונמע ר"ד) ןעמונעגוצ טָאה טכירעג

 -ילקעג ,רעלהַאמ לאֿפר ר"ד ןוא םולבלעג

 ןדיי יד ןוֿפ עטכישעג רעד וצ םירוקמ ענעב

 ,בו טֿפעה ,עּפָארײא-חרזמ ןוא ןלױּפ ןיא

 ,עשרַאװ ,(1506 רָאי םוצ זיב) רעטלַאלטימ

0, 37). 

 ןפפכן

 סָאװ הכימת עקילָאמנייא ןַא ,טלעגיהעֿבש

 טלעג-העֿבש -- 256 -=

 רעד רַאֿפ הרֿבח ַא ןוֿפ טמוקַאב לֿבָא ןַא

 זיא עדניימעג יד :ןציז העֿבש ןוֿפ טַײצ

 וצ טלעגיהעֿבש רַאלָאד 5 טעטכילֿפרַאֿפ

 רעבמעמ רעדנעײיטש טוג ַא ןעו ,ןבעג

 עגַאט 3 רָאנ רע ןעװ רַאגָאז ,טציז העֿבש

 יד וצ טקיטכערַאב רע זיא טלַאה העֿבש

 -נײמעג רעד ןעשוטיטסנאק) טלעג-העֿבש

 הפד .קלַאבוסמ ןילופ ישנא לארשי לכ עד

 -וינ ,קפל מ"רת תנׂש ,הדסיתנ ...קראיונ

 :ךיוא ;4 9 ,17 'טרַא ,45 ,1896 ,קרָאי

 הנמלא יד ;(7 8 ,16 'טרַא ,43 יז ןוא 5 ?

 ךיוא ,ןעמוקַאב טלעגיהעֿבש ןייק ףרַאד

 ןענַײז םימותי יד ןדַײס ,םימותי יד טינ

 -יטסנָאק) ןײארַאֿפ ןוֿפ רעדילגטימ ןיײלַא

 -סגנוציטשרעטנוא רעריזָאמ רעד ןָאיצוט

 ,1890 ןיא טעדנירגעג ,קרָאי-ינ ןוֿפ ןײארַאֿפ

 -מעמ רעדעי ;(209 ,23 ,ד"סרת ,קרָאי-וינ

 תעבש לכ רע ןעװ ,טקיטכערַאב זיא רעב

 -העֿבש רַאלָאד 5 וצ ,טלַאה לבא ימי

 תודע הרֿבח רעד ןָאיצוטיטסנַאק) טלעג

 ,ב"נרת טעדנירגעג ,שטירזעמ-ישנא לארשיל

 -ורב ַא ןעוו ;(12 9 ,19 ,1899 ,קרָאייוינ

 רעדורב םעד טמוק ל"ר העֿבש טציז רעד

 ןעװ זיא סָאד ,טלעג:העֿבש רַאלָאד 5

 הרֿבח רעד ןיא ןיוש טגנַאלַאב רעדורב רעד

 -רעטנוא רעד ןופ ןָאשוטיטסנָאק) ןטַאנָאמ 6

 -רַאשט ישנא םולש בהוא ןייארַאפ סגנוציטש

 ןעט25 םעד רעבָאטקָא טעדנירגעג ,ענ

 ;(2 9 ,4 'טרַא ,11 ,|1939 ,קרָאי-וינ} ,6

 רעכלעוו ,רעדורב רעדנעיטש טוג רעדעי

 גָאט 7 עצנַאג עצעזעג עשידִיי יד טול

 יטעַײסָאס רעד ןוֿפ רע טגירק ,טציז העֿבש

 ןוֿפ ןָאשוטיטסנָאק) טלעג-העֿבש רַאלָאד 5

 'לָאוענעב סנעמ גנָאי רענילָאװ רעלווָאק

 ,1915 ,קרָאי-וינ ,1901 טעדנירגעג ,ן'ססַא

 העֿבש זומ רעדורב רעד ןעװ ;009 9

 ןעמוקַאב טלעג-העֿבש ילָאד 5 רע זומ ןציז

 רע גנַאל ױזַא הרֿבח רעד ןןוֿפ} עסַאק ןוֿפ

 תארוה פ"ע געט 3 תוחפה לכל ,טציז

 ןויצ תבהא הרבחד ןָאיצוטיטסנָאק) ןיד-תיב

 ;(2 'מונ ,12 'טרַא ,29 ,ז"סרת ,קרָאי וינב

 העֿבש עכעלצעזעג יד טציז דילגטימ ַא ןעוו



 טלעג-תבש

 -ַאב ױזַא ,םיא טעטכירַאב עטימָאק יד ןוא

 יד רעבָא ןעוו ;טלעג-העֿבש 97.50 רע טמוק

 -נֿפערטַאב רעד סָאד ,טעטכירַאב עטימָאק

 ,ןיד ןשידַיי םעד ןעמוקעגכָאנ טינ זיא רעד

 וצ רע זיא ןסעזעג העֿבש עלוֿפ ןייק זיא

 ןעװ .טקיטכערַאב טינ טלעג-העֿבש ןייק

 ,ט"וי ֿברע ןעמוקעגסיוא זיא סע רעבָא

 רע ףרַאד ןיד ןשידִיי םעד ךָאנ עכלעװ

 טקיטכערַאב רע זיא ןַאד ,ןציז העֿבש ןייק

 ןוֿפ ןָאשוטיטסנָאק) 9750 טלעג-העֿבש וצ

 -עג ,ןיפיר-ישנַא םיחַא -תדוגַא הרֿבח יד

 ,23 ,1928 ,קרָאי-וינ ,1927 ןיא טעדנירג

9. 
 רעד ןעװעג טשינ סָאד ןיא תמא ןַא סָאװ

 ןבָאה ןטשרע םוצ .ןטֿפַאשנַאמסדנַאל יד ןוֿפ ּוטֿפױא
 רעד ַײב .ןדִיי עשידרֿפס יד טריֿפעגניײא רָאג סָאד
 טריטסיסקע טָאה ,קרָאיײוינ ןיא לארׂשי תיראש לוש
 ןוֿפ ןובשח א ןיא .םידסח תולימג הרֿבח-הקדצ ַא
 טַײצ ןיא זַא ,ןעמ טניֿפעג 1790- 1786 ןרָאי יד
 -ַאב דילגטימ ַא טגעלֿפ (העֿבש : טניימעג) תולֿבַא ןוֿפ
 גניליש ריֿפ טימ טנוֿפ ןייא ןוֿפ הֿבטה ןַא ןעמוק
 י';אטס|-תגסמסץ' (005//20001106 0} 106 "טלעג-לבא;

 ,4410611081: 161/130 11141011641 8068/ע ,1920 ,קרָאיײוינ

 .(254 ,27 'ב
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 -ישחר ַײב ןבילקעג טלעג ,:טלעג"תבש

 ףױא תונותח עטשרמולּכ ףױא םידיסח רענ

 עשיבר יד רַאֿפ תונתמ ערעַײט ןֿפױק וצ

 יד ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא הסנכה יד :הלכ-ןתח

 .קנַאשעג-השרד םעד ןוֿפ ןוא ךעלצנעט-הווצמ

 טקילײטַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,םידיסח עלַא

 רעטכַאמעגכָאנ רעד ףיוא זיולק רעד ןיא

 לצנעט-הווצמ ַא ןפַאכ טזומעג ןבָאה ,הנותח

 -רעד ןוא הלכ רעטלעטשרַאֿפ רעד טימ

 טָאה עכלעוו ,עבטמ עשפיה ַא ןלָאצַאב רַאֿפ

 ם'ופ ,ןבא קחצי) טלענ-תבש  ןֿפורעג ךיז

 .(204 ,1922 ,ןילקורב ,ףיוה ס'ןיבר
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 ןענעק וצ טלעג -ומּכ ,:טלענ"תבש

 -נַארטעג ןֿפױקנַײא םַײב תבש םוא ןלָאצ,

 -ריב ןוא ןענַארָאטסער עלַא יד ןיא :ןעק

 ענעכעלב עכלעזַא ןַארַאֿפ ןענַײז רעזַײה

 -סיוא זיא סע ּוװ ,ךעלטיווק ענעשעמ ןוא

 ןוא ,תיבה-לעב ןוֿפ ןעמָאנ רעד טצירקעג

 טשינ ןענָאק סָאװ ,ןדִיי רעװעשרַאװ עלַא

 טלעג-תבש -- 251 ==

 יד קיטַײרֿפ ןֿפױק ,ריב ןָא תבש ןעמוקסיוא

 םעד טימ ייז ןלָאצ תבש .ךעלטיווק עקיזָאד

 ,ךיז טײטשרַאֿפ סע .ןַײװ ןוא ריב ןרַאֿפ

 ןוֿפ ןטֿפעשעג ןבָאה סָאװ ,ןדַיי עלַא יד זַא

 גָאט ןקידתבש םעד ןטעברַא ,ןעקנַארטעג

 דיי ַא טמענ ָאד רעבָא ...:ךרפ תדוֿבע

 ןוֿפ יצ ,לַאטעמ ןבלעז םעד ןוֿפ טכַאמ ןוא

 -רּתיה ןימ ַא ךעלב ןוֿפ וליֿפַא יצ ,שעמ

 ןצנַאג םעד ןטעברַא ןיוש געמ ןוא עבטמ

 זַא .דרעֿפ ַא ןוֿפ רעגרע גָאט ןקידתבש

 ;ןעמ געמ -- טצירקעגסיוא זיא ןעמָאנ ןַײז

 טשינ ןעמ רָאט --- רסיק ןוֿפ ןעמָאנ רעד זַא

 ,עשרַאװ ,תונורכז ענַײמ ,קיטָאק לאקזחי)

 עיצקודָארפער ַא .117--116 ,װ ,ד"ערּת

 טעליב -ֿבוט-םוי ןוא -תבש ןלעיצעפס ַא ןוֿפ

 טימרעד ןלָאצ וצ ףיוא יײבמָאב ןיא ןדִיי ןוֿפ

 רעדָא תבש םוא ַײװמַארט ןיא ןרָאֿפ רַאֿפ

 'מונ ,ָאוויי ןוֿפ תועידי ןעז ,ֿבוט-םוי םוא

 :/ ,1954 'טפעס) 4

 סעצרּפ םעד טימ תוכַײש א לָאמַא טשינ טָאה יצ 1
 סָאװ ,"רעקנעש-תבש ,קנעש-תבש ,לקנעש-תבש;
 רעד) טעזלע הדוהי טגָאז ןטשרע םעד עגונב
 רעטשרצע ,ןַארפש רעשידוי רעד ןוֿפ רצוא-רעדנואו

 סָאװ, :(93 ,ח"ערת ,עשרַאװ ,ןענװַאד סָאד : לייט
 ?"טשינ ךיא סייװ ,זיא סָאד

 -ֿפױא ךימ טָאה ללכב "טלעג-תבש, ןינע םוצ

 'ר ףױא ןַאמרעביל םיײח 'ר טכַאמעג םַאזקרעמ
 תועמ ןינתונש המ :טרָאװ א סרעװַאלסַארב ןמחנ

 יכאלמ םש לע .םיוקרמה ליבשב תבש ןירוקש

 ק"לחת ת"יב תונו ,ןידקרמה ונייה .ןודודי תואבצ
 ילגעמ) ןידקרמה ליבשב תועמ ןינתונ םה ל"לש

 ,ףָאֿפעזי ,ל"צז ןמחנ ...קידצה ברה תאמ קדצ

 טֿפרַאדאב ןעמ טלָאװ ,טניימ סָאד סָאװ .(25 ,ו"רת

 -תבש, ןֿפורעג ןעמ טָאה טלעג סָאד יצ ןַײז ררֿבמ
 טָאה ןעמ רעדָא (תבש ןירוקש תועמ) "טלעג

 "! תבש, ןֿפורעג טָאה ןעמ ןעװ ,טלעג ןבעגעג
 םעט, םעד ףיוא טגנערב םימעטמה רפס רעד

 "תבש תבש הנותחה תחמשב דוקירה תעב ןירוקש
 רעד ןוא (ח"יק--ו"טק 'יס) ןויטָאמ ריֿפ עצנַאג
 ןוא -טרָאװ א "תוחצה פ"ע, זיא םעט רעטצעל

 : תועטב| רעװראסהו ןחדבה יכ, ליּפשיגנַאלק

 ילכה י"ע חיורהל םיצור םישמשהו ןרוסרסהו
 ת"ר ס"בש םיקעוצ כ"עו םידוקירה י"עו םירמז
 (37 ,1889 ,עשרַאװ) "סרעװרַאֿפ ןחדמ שמש

 -עגוצ ױזַא ןינע רעד זיא ןרעבָאלטָאג טול

 ךיז ןצעז ערעשטעװ:הּפוח רעד ךָאנ : ןעגנַאג

 ...בוטש ןטימ ןיא ןלוטש ףיוא הלּכ ױתח קעװַא

 -עג ...ןעמַארג ןגָאז ןָא טביוה ןחדב רעד ןוא
 טַאװיװ א רעמזעלק יד ןליּפש ,ץכעגָאז ןַײז טקידנע

 ,שמש ה"ד י*!סּבשא :סױא טֿפור ןחדב רעד ןוא
 ,טלעג ןטימ ךיז ןלײטעצ עכלעװ ,רעװרַאס ,ןחדב



 טלעג-תונכדש

 םינּתוחמ יד ןוֿפ תוֿבדנ יד ןוֿפ ךיז טכַאמ סָאװ

 רעבָאלטַאג רעב-םהרבא ,ןיקדירֿפ .א) ןצנַאט ןתעב
 .47 ,1925 ,טנליװ ,עכַאפע ןַײז ןוא

 לסיבַא טנעמָאמ םעד טרעדליש םיוברעדעצ .ַא

 ענשטעטַאטס ערעטלעא יד יװ םעד ךָאנ .שרעדנַא

 יד ןבַײלב סע ןוא "ךיז ןעייגעצ טסעג עדמערֿפ

 ךיז ַײנסֿפױא ןָא טשרע ןעמ טביוה ,עטנעָאנ רָאג

 ,סכעלײרֿפ ןליּפש רמז"לּכ יד :ןַײז וצ חמׂשמ

 ןוא דנַײרֿפ עטוג ,םיֿבורק ,סעטתנּתוחמ ,םינּתוחמ

 ןצנַאט ךעלײרֿפ ןכַאמ ןענעק סָאװ ,ןשטנעמ ױזַא
 טגָאז קילעשרַאמ רעד ;קַאזָאק א דיסח א ,ןגעקא

 הלּכ רעד טימ טצנַאט רעכעלטיא ,ןסַארג} םיירג
 יז סָאװ ,לכיט סַײװ ַא ךרוד לצנעט-הוצמ סָאד
 רעד ןיא רעצנעט רעד ןוא טנַאה ןייא ןיא טלַאה

 ןעמ ןוא וצ םלוע רעד טעקסעלּפ ַײברעד ,רערעדנַא
 ,הלּכ רעד טימ טצנַאט סָאװ ,רעדעי ."תבש; טַײרש

 "תבש, רמז ילּכ יד רַאֿפ לבמיצ ןיא ןַײא טֿפרַאװ
 ,(137 ,9 'מונ ,ו"כרת ,רׂשבמ לוק)
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 רכֹוש ,(תונכדש :ללכ ךרדב) טלעג-תונכדש

 -תונכדש עצנַאג יד .ךודיש ַא ןריֿפסױא רַאֿפ

 ןוא ןענַאטשעג לָאמ עלַא זיא עיצוטיטסניא

 ןוא ןכייצ םעד רעטנוא םויה דע ךָאנ טייטש

 "ףוס-םי תעירקכ םגווול השק; ןוֿפ ָאטָאמ

 ַא ןריֿפסױא זַא .(בכ ,ןירדהנס ,ב ,הטוס)

 ןעמוקעגנָא לָאמ עלַא טעמּכ זיא ךודיש

 -עג ןיוש ןעמ טָאה ,ימ ךס ַא טימ ,רעווש

 ר"ב יכדרמ ֿבר ןוֿפ טַײצ רעד ןיא טסּוװ

 ןיעיגי םינכדש המכ יכ, :(1300 םורַא) ללה

 -פמו 'יחילצמ םניאו 'ברה ןיאיצומו קירל

 ,יכדרמ בר רפס) ?םתואיציו םחרוט 'ידיס

 ייס ,(אמק אבב) א/חמ ,טיש ,טנירטד אוויר

 יד רעדנּוװ ןייק טשינ זיא רעבירעד .(בלר

 תורוד ןוֿפ ךשמ ןיא ךיז טָאה סָאװ ,אמזוג

 סע יווװ ,עיסעֿפָארּפ רעד ןיא טּפַאכעגנַײרַא

 ייליגרד, לַײװ י"רהמ ןיוש טריזירעטקַארַאכ

 שממ םהב ןיאש םירבד תודבל םינכדשה

 תולאש) "הכאלמה לא ברקל ידכ םבלמ

 ןוֿפ .(ד"לק 'יס ,ט"ש ,האיציניו ,תובושתו

 ,ןוקירטונ סקלָאֿפ רענעֿפַאשעג רעד ןענַאד

 ריאמ) לטונ ףסכ רבוד רקש טכַאמ ןכדש זַא

 ,םינכהו םינמסה  ,ןוקירטונה ,ןירּפלײה

 :רעטרעוװכירּפש עשידִיי לָאצ ַא ןוא ((01

 ןכדש םעד; ,"רענגיל ַא ןַײז זומ ןכדש ַא;

 -נרעב) "ןגיל ענַײז רַאֿפ טינ טָאג טֿפָארטש

 ,טרעלקרעד ןוא 6 ןוא 5 ןכדש ,ןייטש

 .("הכָאלמ ןַײז וצ ןרעהעג ןגיל יד לַײװ;
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 ךָאנ ןעוועג זיא ןכדש ןוֿפ רכׂש רעד שטָאכ

 -ער רעקינייו רעדָא רעמ ןָא םינומדק ןוֿפ

 קידנענעכער ךָאד ,טמיטשַאב ןוא טרילוג

 ,הסנרּפ-תונכדש רעד ןוֿפ ֿבצמ םעד טימ ךיז

 ןֿפױא ,גרבנטורמ ם"רהמ רעד ןיוש טָאה

 וניבר ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ,עורז רוא ןוֿפ ךמס

 ןיליגר תונכדש רכשבד; :טכַארבעג ,החמׂש

 ג"והרט ידכמ רתוי ןכדשל הברה תתל

 ,ה"נרת ,טסעפַאדוב ,ךורב 'רב ם"רהמ תיוש)

 ןכ ומכ ולאשוק :לָאמַא ךָאנ ןוא (חצת 'יס

 םוי לכב 'ישעמ יאדו רמאו החמש וניברל

 ;ושת 'יס ,טרָאד) "םינכדש רכשב תוברהל

 :טנָאטַאב רע ּוװ ,בנקתת 'יס ךיא ןעז

 םניאו 'יכלוה תובר םימעפ ןםינכדשה} לבא;

 ךיז קידנציטש ,ןוז סעורז רוא םעד .(* 'ישוע

 טיג ,א"בשר םעד ןוא רעטָאֿפ ןַײז ףיוא

 טשינ זיא תונכדש יוװ ױזַא זַא ,וצ ךָאנ

 עלַא טשינ ןוא עיסעֿפָארּפ ענעביוהעג  ַאזַא

 טימ ןבעגוצּפָא ךיז טיירג ןענַײז ןוא ןליוו

 שי םגוא רכׂש רעטוג ַא טשינ ןעו ,םעד

 ןכדש תויהל ךכב הזבתמ היה אלש םדא

 "ונויוב דגנ לודג רכשב אל םא ,רוסרסו

 -ּפייל ,עורז רוא ח"רהמ תובושתו תולאש)

 8 ייפ ;ך"רת יצ

 -ער ,טקרעמַאב ןיוש יװ ,זיא טלעג-תונכדש

 ןוא תונקּת ייר ַא ךרוד ןרָאװעג טרילוג

 ךס ַא ךיז טָאה סע .ןטעטירָאטװַא עשינבר

 -ָאקע ןוא ןדנ ןוֿפ סיורג רעד ןיא טעדנעוועג

 ,םינתוחמ יד ןוֿפ ןטַײקכעלגעמ עשימָאנ

 ןוֿפ םיגהנימ ןוא טַײצ ןיא ךיוא רעבָא

 קוליח ַא .?רעדנוזַאב דנַאל רעדעװטעי

 לארשי 'ר ןיוש טגנערב תונידמ ןשיװצ

 תונכדש ןלָאצַאב ןוֿפ טרּפ םעד ןיא ןילרסיא

 :הנותח רעד ךָאנ רעטעּפש רעדָא ךַײלג

 תובגל ונילובגב ןיגהונ ןיא אמתסב לבא;

 ורמגי ןכ םא אלא תונכדש רכש םוש

 דימ תובגל ןיגהונ ןוילעה לילגב ,ןיאושנה

 "ונילובגב ןכ ןיאש המ ,סנקה םשוהש רחא

 .(הפ 'יס ,ט"ער ,עיצענעוו ,םיבתכו םיקספ)

 -סיוא םעד ָא'מר רעד טכַאמ םיא קנַאדַא

 ןכדשה םאו רוסרס ומכ יוה ןכדשה :ריֿפ

 ותונכדש רכש דימ ול ומלשיש הצור



 טלעג-תונכדש

 ןיאושנה דע םלשל םיצור םניא םילעבהו

 ,טפשמ ןשוח ע"וש) הנידמה גהנמב יולת

 םיקסוּפ---םישרֿפמ יד ךיוא ןעז .'י ,הפק 'יס

 .(םורַא

 םרוג ךיוא טָאה עיצוטיטסניא-תונכדש יד

 ,ןגָאז ןעק ןעמ .תֹורֹוּת-ןיד ךס ַא וצ ןעוועג

 עיסעֿפָארּפ -םינכדש רעד טימ ןעמַאזוצ זַא

 -תונכדש יד ןעמוקעגֿפױא קיטַײצכַײלג ןענַײז

 סָאװ ,דָאש ַא .םיטּפשמ-טלעג ןוא םיכוסכס

 -ֿפױנוצ טשינ טנַײה זיב ךָאנ טָאה ןעמ

 רעקיזיר רעד ןיא ןלַאירעטַאמ עלַא ןבילקעג

 -ןיד ערעטלע יד ןגעװ רוטַארעטיל-ת"וש

 ןשיווצ ,תונכדש ןוא םינכדש רעביא תורוּת

 .עשיטסירעטקַארַאכ ןוא עװַאקישט ץנַאג ייז

 ַא יװ ,טגנערב גרבנטורמ ם"רהמ רעד

 סנכדש ןטױל ,טָאה טָאטש ןַײז ןוֿפ ױרֿפ

 דצ ריא ןוֿפ ךיוא טגָאזעגוצ םיא .,דייר

 -עגכרוד טעװ ךודיש רעד ביוא ,תונכדש

 ריא ַײב טָאה ןכדש רעד ןעװ .ןרעװ טריֿפ

 !ם"דהל טגָאזעג יז טָאה ,טנָאמעג ךָאנרעד

 ת"וש) טגָאזעגוצ טשינ לָאמנײק טָאה יז

 .(חש 'יס ,ך"רת ,בובל ,ךורב רב םרהמ

 -ךיד ַא טגנערב יכדרמ בר רעטריטיצ רעד

 לעיצעּפס זיא סָאװ ,ןכדש ַא ןוֿפ הרֹּת

 ןוֿפ גנַאלרַאֿפ ןֿפױא ןלעק ןייק ןרָאֿפעג

 15 ןיא טלדנַאהעג ךיז טָאה'ס .רעדורב ַא

 רַאֿפ עמוס עשּפיה ץנַאג ַא ,תונכדש רניד

 -עג טינ רָאג זיא ךודיש ןוֿפ .טַײצ רענעי

 ףיוא ןענַאטשַאב זיא ןכדש רעד רעבָא ,ןרָאװ

 טַײצ רענרעדָאמ רעד ןוֿפ .* אחריט-רכׂש ןַײז

 -ירוי ןטנכייצעגסיוא ןַא ןעניֿפעג ןעמ ןעק

 ןגעו לטיּפַאק ןכעלטכישעג-רוטלוק ןשיד

 .ז רואינש ר"ד :ןיא "ןיכודישו םינכדש;

 ,ביבא-לת ,ןידה-תיבב עמדו קוחש ,ןישח

 סע ּוװ ,109--81 ,הינש הרודהמ ,ז"שת

 -דש לָאצ ַא ןטכױלַאב ןוא טכַארבעג ןרעוו

 רעד .םיכוסכס-טלעג ןוא תועיֿבת עשינכ

 ןעוועג ןָא דימּת ןוֿפ עודיּכ ךָאד זיא ןכדש

 -וג ןוא ץיוו ןשידיי םעד רַאֿפ טערבליצ ַא

 -ַארעטיל-רָאמוה רעד רַאֿפ לַאירעטַאמ רעט

 ןגעוו .רוטַאקירַאק רעד רַאֿפ ךיוא ןוא רוט

 הּתע-תעל זיא ץיוו ןשידִיי ןיא ןכדש םעד
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 -ַאק רעט18 רעד עיצַארטסוליא עטסעב יד

 -ַאורד .א :ןיא "םיכודשו םינכדש; לטיּפ

 ,ויצרת ,ֿביֿבא-לת ,דודחהו החידבה רפס ,בונ

 ןעיירד ןציוו יד ןוֿפ לייט ַא ךיוא .איר--חעק

 ,ןביולג וצ רעווש .טלעג-תונכדש םורַא ךיז

 יו ,עיצוטיטסניא רעטלַא ַאזַא רַאֿפ דָארג זַא

 טלעג תונכדש טרָאװ סָאד לָאז ,תונכדש

 ,ה"י ןט-19 בױהנָא ןוֿפ טשרע ןעמַאטש

 עלַא זַא ,הימּת רעמ ךָאנ .רעַירֿפ טשינ

 -- םענייא ץוח -- רעכיברעטרעוו עשידִיי

 שָאוהי-קַאוװיּפס ןוא ןיילַא תונכדש רָאנ ןבָאה

 טימ וליֿפַא סָאד ןשטַײטרַאֿפ (א/250)

 -עג רימ יװ טקנוּפ -- טלעגיַײרעלקעמ+-

 -יל רעשינבר רעטלַא רעד ןיא עקַאט ןעניֿפ

 ןרָאּפ (רעלקעמ) רוסרס ןוא ןכדש רוטַארעט

 לָאצ ַא טציא ןוא .ןעמַאװצ קידנעטש ךיז

 -ַארעטיל רעשידִיי רעד ןוֿפ סעיצַארטסוליא

 םוחנ טעװ ןרעמָאט} רמאת :עכנמלז :רוט

 :עכלעבענש הנח -- .ןעממענ רעָאג ךימ

 ...ןימענ תומה ךאלמ רעד ללָאז ךיד

 ָאד רימ ןנעק תומה ךאלמ רעד :עכנמלז

 ,לליטש ,ןעממענ קעווא דלעג תונכדש ןַאמ

 סרעססעב זעפע ןיוש ךיוא ריד רעװ ךיא

 -רעטַאעט) עקסוילק םוחנ איו ןעכוזסיור

 עיצקעלָאק-ןיוועל ,1826 םורַא ןוֿפ קיטש

 -נַײז זַא ,ןזעועג זיא קילג רעייז ;(40 ,9

 ןטעבעג רע טָאה ,ןזעװעג ָאד זיא עלעװ

 טזומעג ךיוא טָאה היֿבוט 'ר ןוא קידצ םעד

 ָאד ףרַאד רע לַײװ ,ןָאט בילּוצ ןלעװנַײז

 ַײב טלעג-תונכדש עסיורג סָאד ןעמענ

 -נירעטש סאד ,דלעֿפנעסקַא לארׂשי) םיא

 ַא טגעלֿפ לָאמַא ;(96 ,1861 ,גיצּפַײל ,לכיט

 ןוא / טלעװ רעד ףיוא ןרָאֿפ ןכדשידנַאל

 טָאה רע סָאװ ,סנגיל ןוֿפ ןענידרַאֿפ טגעלֿפ

 -ינע יד ,סנגיל יד טנַײה / ;טלעטשעגרָאֿפ

 עשז סָאװרַאֿפ / ,םינתוחמ רָאנ ןגָאז / םינ

 -יֵל עלַא) 1 טלעג-תונכדש םיא ךָאנ טמוק

 ,ן1928) ,קרָאי-וינ ,רעזנוצ םוקילא ןוֿפ רעד

 רשכ טלעג-תונכדש רעייז ןבָאה ןוא 8

 -ןיד ןבָאה טרָאּפשרַאֿפ ןבָאה ייז ;טנידרַאֿפ

 'א) םינּתוחמ יד ןוֿפ םילוזליז טימ תורוּת

 עכילקילגמּוא איד ,ןןייטשפע .מ| ה"שעמ
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 ,עשרַאװ ,הלּכ עטדיֹוט איד רעדָא המֹותי

 טָאה ,םלוע לש ונובר ;(13 ,1878--ח"לרת

 סעלעקעי ַײב ,ןָאטעג יירשעג ַא עלייב-הנח

 -תונכדש ןענידרַאֿפ ךיא לָאז ךודיש ַא

 ,עשרַאװ ,סַאדנּוק עלעקעי ,שבא) ?טלעג

 -תונכדש ,ןַײז טוג לָאז סע טעז ;(67 ,ח"לרת

 יװ ױזַא ןעמוקַאב רימ ַײב ריא טעװ טלעג

 ,טרָאד) ןח-תאושּתב ךָאנ ןוא דיגנ ַא ַײב

 ךַײא טימ טעװ רעוו ןוא ;65 :ךױא 6

 .ןזָאלב ךַײא טעװ ריא זַא ,ןךודיש ַא} ןָאט

 ...ןיב ךיא זַא ,ןזַײװ ךַײא ליוו ךיא רָאנ

 ךעלקילג ךַײא ליוו ךיא .ןכדש-הנידמ רעד

 טרָאט ריא .סוחָיי ןיא ןֿפױקנַײא ןוא ןכַאמ

 טנזיוט ןצֿפוֿפ ערעַײא זַא ,ןסעגרַאֿפ טינ ֿבגא

 ןסחי ַא ױזַא טינ ךיוא ןעַײז ךעלברעק

 .השוריב טינ ייז טָאה ריא זַא ,סייו ןעמ

 ןוא ןדנ ןגָארקעג בַײװ רעַײא טימ טינ

 לכ ךרדכ טלעג-תונכדש טנידרַאֿפ טינ

 -ַאפ ,ןיקסניוועל יולה קחצי) ל"הי) ץראה

 ,ןכדש-הנידמ רעד רעדָא שטיוערָאדיס לעו

 ,רזייל 'ר ,ןגעווטסעד ;(13 ,א"מרת ,עשרַאוװ

 -תונכדש ךיוא "ןכדש ןעמוטש; ַא טמוק

 רעבָא ,לקעי ,טכער טָאה ריא -- .טלעג

 ךיא זַא ,ליֿפ ױזַא טינ רָאג גָאמרַאֿפ ךיא

 -תונכדש ןלָאצַאב גונעג ןענעק ךַײא לָאז

 טלעג-תונכדש :ךָאנ וצרעד ןוא ,טלעג

 סָאװ ,דנ םעד טיול ךָאד ןעמ טלָאצַאב

 ,?ל'ה'י) יקסניוועל יולה קחצי) ...טיג ןעמ

 ;156 ,ו"נרת ,עשרַאװ ,ןכדש רעמוטש רעד

 ןעוװעג זיא קיטומנוא רעייז ;(157 :ךיא

 טָאה גָאט רעדעי .טַײצ עטצעל יד ןעזָאר

 למיז 'ר .סיורג רָאי ַא יװ ןזיוועגסיוא ריא

 וצ טרעהעגֿפױא רָאג ןיוש טָאה ןכדש רעד

 טנעקעג טינ טָאה עזָאר זַא .םיכודיש ןדייר

 טזַײװ סע יװ ,ןיוש ךיא לעװ ...ןלעװ

 -תונכדש ןייק ןענידרַאֿפ טינ ריא ַײב ,סיוא

 -ַאב ױזַא ןיוש זיא סע ,ןלַאֿפרַאֿפ .טלעג

 -יא ַײרֿפ ,עטעדליבעג עמרא איד) !טרעש

 --דנרת ,עשרַאװ ,דלעֿפנירג .ש .ש ןוֿפ 'זרעב

 ,ןלעטשרָאֿפ ךיז ןָאק רעדעי רָאנ ;(47/ ,6

 זיא קערש ןסנכדש םעד|} ןַײז סיורג יװ

 רעצנַאג ןַײז זַא ,קידנסיוורעד ךיז ןעוועג

 טלעג-תונכדש -- 260 --

 !סיוא ןוא טכַאנ ןייא טרעיודעג טָאה ןינב

 - תונכדש ןַײז טימ ןעגנוֿפָאה עלַא ענַײז

 ןתח ַא .רענוװעל .ח .ג) םולח ַא זיא טלעג

 טָאה לכיב סָאד .ענליו ,טכַאנ ַא רעביא

 ןיא ןוא ב"סרת :רעש ןֿפױא סעטַאד ַײרד

 ,1898 עבַאגסיוא רענליוו רעד ןוֿפ :שיסור

 ,1912 :רעש ןוֿפ טַײז רעטייוצ רעד ףיוא

 םעד טלײצרעד ןכדש םעד טָאה רע 7

 זיא ,טריֿפ טָאג יװ :טגָאזעג טָאה ןוא תמא

 ךיא לעװ טלעג-תונכדש ...טוג סיוועג

 םגה :;(טרָאד) ןבעגּפָא דצ ןַײמ ןוֿפ ךַײא

 עסיורג טַאהעג ךיוא סנטַײצרַאֿפ ןבָאה ןדיי

 -ומ עטמירַאב רעייז ןוא ןלַאזצנַאט ערעַײט

 סָאװ ,רמז"ילּכ ענעדײשרַאֿפ טימ ןטנַאקיז

 ןעלמַאזרַאֿפ וצ טגעלֿפעג ךיז ןבָאה טרָאד

 תב תולותב ענייש יד טימ םירוחב עשידִיי

 -עג ןענַײז םיכודש עלַא יונעב ןוא ,הדוהי

 טרָאד ,טלעג-תונכדש ןָא ןרָאװעג ןסָאלש

 לארׂשי בר טכיורבעג טשינ רימ ןבָאה

 קיטש ַא םינּתוחמ יד ןסיײרּפָא לָאז ןכדש

 ,עשרַאװ ,בהזה לגע ,ןרעטשנעגרָאמ .א) זָאנ

 טנַײה ...יירשעג ַא טיג השמ 'ר ;(119 ,8

 ןייק ףיא טשינ ,טלעג ףיוא רָאנ ןעמ טקוק

 זָאל -- טלעג ךס ַא טָאה לבייל 'ר ,סוחַיי

 טֿפױל ֿבר רעד :טלעג יבַא ,לבייל ןַײז רע

 ...ץלָאהלגרעװ סָאד סױרַא טפַאכ ןוא וצ

 ,פָאק םעד רעביא דבכמ ןהשמ 'ר זיא ןוא

 ָאד :ןכָארבעצ טרעוו ץלָאהלגרעװ סָאד זיב

 וצ רע טגָאז ,טלענ-תונכדש ןַײד וטסָאה

 םיא טֿפרַאװ ןוא !ץעגייש ,סױרַא ,םיא

 ,טשינ טגרָאז :טגָאז לבײל 'ר ...סױרַא

 ןסןנטשרעבייא םעד טימ טעװ ריא ,השמ 'ר

 רימ ַײב ןענידרַאֿפ סיוועג ןיוש ףליה

 ןופ ןחדב ,לעגיצ לאיחי) טלעג-תונכדש

 ,עטכישעג עכילרעדנואוו ענהעש יד ,שזדָאל

 טייג לבייל 'ר ;(13--12 ,1911 ,ווָאקירטעיפ

 השמ 'ר רע טֿפערט געװ םעד ףיוא ,םיהַא

 ךיא ,השמ 'ר ,ט"וי טוג :רע טגָאז ,ןכדש

 ריא ,הרוׂשב עטוג ַא ןַײז רׂשבמ ךַײא ןעק

 -יא םעד טימ ןענידרַאֿפ רעכיז ןיוש טעוו

 טלעג-תונכדש רימ ַײב ףליה סנטשרעב

 טרעדנוה רַאַאּפ עזיד רעבַא ;(14 ,טרָאד)



 טלעג-תונכדש

 יװ ךילנַײּפ ָאז טכינ רימ דניז ...ןענָארק

 סַאד ןעד ...ןענָארק טנזױט יַײרד ענעי

 טזיא סַאד דנוא ,דלושנטרַאק זילב טזיא

 דנוא טולב טימ ,טלעג סערַאב+ רעדַײל

 עקיטולב עכלעזַא ...טעװערָאהרַאֿפ סייווש

 ןףכדש ַא ַײב טלעג-תונכדש יװ ,ןענָארק

 ךודיש ַא ןדִיי ַײב ךרוד טצעז עמ רעדייא

 ,םכילע-םולש) םערעוװ ענירג טימ ןָא טמוק

 --262 ,11 'ב ,1925 ,קרָאי-וינ ,קרעוװ עלַא

 םעד ןיא יוװ ױזַא ןוא ;("דַאבנעירַאמ,, ,3

 ךיוא טריסערעטניארַאֿפ ןעוװעג זיא ךודיש

 ױזַא טינ טסייה סָאד ,עקַאט יבר רעד ,רע

 זיא ,טלעג-תונכדש םעניא יוװ ךודיש םעניא

 ,15 'ב ,טרָאד) הצע ןייא ףיוא ןלַאֿפעג רע

 -רַאֿפ סגרעבדלָאג יד *;(191 ,דירַאי םנֿפ

 רעד ןוֿפ תחנ ןבָאה ןלָאז יײז זַא ,ןעניד

 טלענ-תונכדש ןַײד טסלָאז וד ;עקניזעמ

 טנידרַאֿפ רשכ סָאד טסָאה וד ,ןענָאמנַײא

 ,הינאמ ותיער לא תורגא ,קילַאיב .נ .ח)

 ,ןילרעב ןוֿפ ווירב ;216 ,ז"טשת ,ןםילשורינ

 טינ לָאמנייק רעבָא טגעלֿפ רע ;(19230 9 9

 רע ןעוו .םיכודיש עַײנ ענייק ןגָאלשרָאֿפ

 ַײב ץעגרע טלַאה סע זַא ,ןענוֿפעגסױא טָאה

 ףלענקוצ ןוא ןעמוק רע טגעלֿפ ,ךודיש ַא

 ךָאנרעד ןוא ךַאז יד ןקידנערַאֿפ וצ ידכ

 עליֿפ ןיא שטָאכ .טלעג-תונכדש טנָאמעג

 טֿפרַאדעג טינרָאג םיא ןעמ טָאה ןלַאֿפ

 -סױרַא ןַא רַאֿפ ןבָאה טלָאװעג טינ רעדָא

 קיניוו םיא סָאד טָאה ךָאד ...רעֿפלעה

 ןוא טעּפעשטעגוצ ךיז טָאה רע .טרעמיקעג

 .מ ר"ד) טלעג-תונכדש טנָאמעג ךָאנרעד

 -לעֿפ ,"ןכדש רעניטשלעֿפ רעד; ,ןַאמֿפָאה

 טָאה ;(462 ,1937 ,קרָאי-וינ ,ךובלמַאז ,ןיטש

 -עג ןעמ זיא ,ןָאט ךודיש ַא טֿפרַאדעג ןעמ

 הצע ןַא ךיז ןדוד-שרעה 'ר וצ ןעגנַאג

 -תונכדש טקישעגוצ ךָאנרעד ןוא ןטלַאה

 -םיררושמ ןוֿפ ,טרַאבלעג לכימ) טלעג

 יד ןשיװצ ;(02 ,1942 .,קרָאיינ ,ןבעל

 ,ןעלציוו ןביױהעגנָא ךיז ןעמ טָאה םיֿבורק

 םעד רַאֿפ טלעג-תונכדש טמוק'ס ןעמעוו

 טסײרד ךיז ךיא בָאה םעד ףיוא .ךודיש

 טלעג-תונכדש סָאד ,עדייז :ןֿפורעגּפָא

 טלעג-תונכדש -- 261 --

 לַײװ ,רימ רָאנ םעניק טשינ טמוק

 ןתח םעד ןזָאלעגּפָא ןעקשַאב בָאה ךיא

 רעשידִיי ַא ןוֿפ תונורכז ,יקסוװוָאקַאר העופ)

 ,דיישת ,סערַײא-סָאנעוב ,ןירענָאיצולָאוװער

 ןלַאֿפ ךס ַא ןיא זיא רע יװ ױזַא ןוא 6

 רעטשרע רעד טָאה רע ,ןכדש רעד ןעוװעג

 ,רעטייוצ רעד רַאֿפ םענייא טלעטשעגרָאֿפ

 -לימ .ש) טלעג-תונכדש טנָאמעג רע טָאה

 ייוצ .(117 1956 ,קרָאי-וינ} ,ןטכענ ,רעל

 "טלעג-סענוָאכדַאש- ןוא ךעלדיל-םינכדש

 -נגרוב) ףרָאדסרעטַאמ ןוא טַאטשנוַײא ןוֿפ

 ,ל .י :ןיא טקורדעגּפָא טציא ןענַײז (דנַאל

 ,סעידָאלעמ טימ רעדילסקלָאֿפ עשידִיי ,ןהּכ

 5230 ןוא 529 'מונ ,447 ,1957 ,קרָאי-וינ

 םעד ןבירשעגוצ ךיוא טרעװ סע :ףוס םוצ

 הנותח ַא ףיוא :לשמ .ַאזַא דיגמ רענבוד

 ןוא ןעועג חמׂשמ םינּתוחמ יד ךיז ןבָאה

 טָאה .טײרֿפעג ךיז טָאה ןכדש רעד ךיוא

 ַא ןיא החמׂש סעמעװ :טגערֿפעג רענייא

 רעדָא םינּתוחמ יד ןוֿפ החמׂש יד ,ערעסערג

 -עד טָאה שטנעמ רעגולק ַא ?ןכדש ןוֿפ

 החמׂש סנכדש םעד זַא ,טרעֿפטנעעג ףיור

 יד ןיש טָאה רע לַײװ ,ערעסערג ַא זיא

 זיא רע ןוא ןעמונעגּפָא טלעג-תונכדש

 ןסייוו םינּתוחמ יד דנערעוו ,רעכיז טימרעד

 ןַײז הֿפיל הלוע טעװ גּוויז רעד ביוא ,טינ

 -עּפש ןלעוו ייז זַא ,ןריסַאּפ ךָאד ןָאק סע ןוא

 רָאּפ יד ןוֿפ רעצ ןבָאה םולשו סח רעט

 ,קרָאי-וינ ,םינינפ בר הנחּת ס"ש) קלָאֿפ

 .א/585 ,קבא .(295--293 ,1

 :ןושל רעד זיא זכר- וכר 'יס יכדרמ בר ןיא 1
 ידכמ רתוי הברה תתל ןיליגר ןינכדש רכשבש
 .וחרט
 :ןעז ןעמוקאב טגעלֿפ ןכדש א טנעצָארּפ ליֿפיװ 2

 18026/ טעג ההתנפ, {06ש 2414416 4860

 עטיל ןיא טלעג-תונכדש ןגעוו .1ס860ת, 1932, 0

 עשירָאטסיה ,רעוװָאסָאק יכדרמ ל"גפ ןלױּפ ןוא
 ,234 -233 ,(1937) װ 'ב ,ָאװיי ןוֿפ ,ןטֿפירש
 ןעטש ןבואר קסע לע יתלאשנ .בלר 'יס ,טרָאד 3

 לדתשהל א"יינולוק דע ךליל ינתרכשה ,ןועמש לע

 לוכי יתיה םא ,יל תרמאו ךתוחא גוויז ליבשב

 ןתונ תייה זא ,הפ אב היהש רוחבה דגנ תושעל

 1600:0 12/6 גמ

 וירחא יתכלהו .יתוריכש ליבשב רניד ו"ט יל

 םיײקל ןינמוזמ וניײהו ,רוחבהו ינא ןאכב ונאבו

 ינא ןכ לע ,רוחב ותואל תעדוהש  'יאנתה

 ףועמש בישהו .רניד ו"ט יתוריכש ךממ לאוש



 טלעג-םינכדש

 ותוא אשיש כ"אא ,םלועמ ןרץבד םוש רדנ אלש

 אל אבוכיעהו ותוחא אשנ אלו ותוחא רוחב
 יב (הבח מוש ךק בַײח יניא ךכ7ק ?ידיב היה

 םַײק אלו היהי גװיזה םא מ"ע ךמע יתינתה
 ו"ט ןועמש רדנ םא :יתבשהו .רוחב ותוא

 פ"עא ,םש תכלל חרטש וחרוט רכׂש ליבשב רניד

 לכ ןידכ ורכש ול ןתיל בייח גװזה יייקתנ אלש
 אלב 'יפאו ותכאלמ 'מגשכ ורכשב 'כווש לעופ

 .ןינק
 סָאװ סָאד זַא ,ןעז וצ זיא ןטַאטיצ יד ןוֿפ 4

 ; תידוהיב ארקנ תונכדשה רכש; :טבַײרש טעזלע
 ותונכל ליגר םכילע-םולש םלוא ,"דלעג-תונכדש,

 - -א"פרת קרָאיינ ,ירבעה ,"םעה ייחמ,) "ש"חר

 --- (א/11 ,(ןיכודש ,ןכדשה) ,הל ןוילל ,0

 ,ב/10 ,טרָאד ךיוא ןעז .לודג ללּכ ןייק טשינ זיא

 תונקתא ןעגנערב סָאװ ,םירוקמ ןגעװ 3 הרעה

 רכשל עגונב םהיתובושתב םינברה ירבדו םידעוה

 ."םינכדשה

 ןפפפן

 -דש+- סָאװ ענעגייא סָאד ,טלעג"םינכדש

 ןֿפערט "ןכדש, טרָאװ סָאד :טלעג-תונכ

 ןיא ,רעטלַאלטימ ןוֿפ םירֿפס יד ןיא רימ

 יד טכַארבעג ןןרעװו טרעװ סע עכלעװ

 -נוא השנמ) טלעג-םינכדש ןגעוו םיגהנימ

 -גָאש רעד ,"לַאװק ןקיבײא ןופ; ,רעג

 .(1957 ,19 ץרַאמ ,לַאנרושז ןעגרָאמ
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 -ץרחי-אל+- טימ ךה ונייה ,טלעגנַײװש

 ַײס ;ןדירֿפוצ ןעוועג ןענַײז עדייב :טלעג

 -עג ריא ןבָאה רעדניק יד סָאװ ,הלּכ יד

 ,ןתח רעד ַײס ןוא ,טלעגנַײוװש ךס ַא ןבעג

 ,רעניש רעד טימ טײרֿפעג ךיז טָאה סָאװ

 עגנַאל יד ןיא ,רענגרעב עדניה) הלּכ רעגנוי

 ןוֿפ ;(52 ,1946 .לָאערטנָאמ ,טכענרעטניוו

 זַא ,גָארקעגסױרַא ךיא בָאה דייר ענַײז

 טסּוװעג טָאה ...רעבַײרטנָא-שטָאק ןַײז

 ..טכירעג ןיא גנורעװשרַאֿפ רעד ןגעוו ץלַא

 רעד זַא ןרָאװעג רָאלק ךיוא רימ זיא'ס

 ענַײז ןוֿפ טגנַאלרַאֿפ טָאה רעבַײרטנָא-שטָאק

 ןַײז טָאה רע ןוא טלעגגַײװש םיתב-לעב

 -ירעמַא רעד) טגָאזעגסױרַא ןֿפָא גנַאלרַאֿפ

 ,רוקָאנױו .(14 ,1956 ,24 'רבעֿפ ,רענַאק

 ...טלעג-ץרחי-אל;) ב/132 ,גרעּבנייטש 3

 ,ב/268 .יװַאקרַאה :;(?טלעגגַײװש

 .הקיּתש ימד -- ץרחייאל :טשטַײט
 לײט : רוקמ ןקידרעירֿפ ַא ןבעגוצ ָאד רימָאל

 .טלעגגַײװש רעײז ןעמוקאב סרעַײרש ,סרעּוטטָאטש

 יד :ןגָאז ןוא רֶׁשֹוי ילעב טַאלג ןענַײז ערעדנַא

 - רַאֿפ

 טלעגרעווש == 262 --

 זומ עסקַאט לעב ַא זַא ,ױזַא ןיוש ךיז טריֿפ טלעװ

 ימונ ,ט"כרת ,רׂשבמ לוק ,זרא) טָאטש יד ןעװעבַאר
3 20 
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 טלעג-עיצַאלֿפניא סָאד (א ,טלעגלדניווש

 טקורדעג טָאה גנוריגער עשטַײד יד סָאװ

 רעטשרע רעד ךָאנ ןרָאי רע20 יד ביוהנָא

 -טרעוו ןכַאמ וצ הער הנווּכב המחלמ-טלעוו

 יד ןלָאצ וצ טינ ידּכ ,עטולַאװ רעיײז זָאל

 יד ןוֿפ ןרעװ וצ רוטּפ ןוא סעיצַארַאּפער

 -עג ַא ַײב : תואוולה-המחלמ עטסקיניועניא

 -עברַא ןַא ןענַאטשעג זיא סנירג ןוֿפ לעטש

 -ַאּפ= טימ קישָאק ןלוֿפ ַא טימ ױרֿפ-רעט

 סָאװ ,ריּפַאּפ סָאד זיא שיטקַאֿפ ...טלעגריּפ

 טלָאװ סע ןעוװ ,קישָאק ןיא טַאהעג טָאה יז

 טרעדנוה ןעוװעג סע טלָאװ ,טַאלג ןעוװעג

 לּפעק ַא ןוֿפ וַײרּפ רעד יוװ טרעוו רעמ לָאמ

 -עג זיא טלענלדניווש עקיזָאד סָאד .טיורק

 ריּפַאּפ קיסַאלק-טשרע ףיוא טקורדעג ןעוו

 ,1957 ,27 'טקָא ,סטרעוורָאֿפ ,ןרָאהניײא דוד)

45 

 גנוטַײצ -סגנוריגער ַא :טלעג-ךעלרעמוא (ב

 ףיוא ?סיקַאשזד, טקידלושַאב טנַײה טָאה

 ןרינעצס ןיא "קערט-סיער, רעװקסָאמ םעד

 ערעייז ןליֿפנָא ןיא ןוא ןֿפיױלטעװ עטקיײֿפעג

 -טעוועג ןוֿפ טלענלדניווש טימ סענעשעק

 'טקָא ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט רעד) ןלַאדנַאקט

3 0956 0 
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 :טלעגסיורג+- וצ םינָאניס ַא ,טלעגרעווש

 רָאטקָאד ןסיורג ַא טכַארבעגּפָארַא טָאה ןעמ

 ַא ןבירשרַאֿפ טָאה רע ;טלעג סערעווש רַאֿפ

 ,הבופ לעב רעד ,ןײטשָאלב .ע) טּפעצער

 ךָאנ ןעוועג זיא סָאד ;(3 ,| ,ה"נרת ,ענליוו

 סיורג טימ .ב"רת רָאי ןוֿפ םיֿבוט-םימי יד

 טָאה טלענרעווש רַאֿפ ןוא עיצקעטָארּפ

 ן?ןרעצװָאקָאק רָאטַאנרעבוג רעוועיק רעד

 ןייק סַאּפ-עוַײר ַא ןיבר םעד ןבעגעגסױרַא

 עגיד'תוכלמ סאד  ןהָאזנסינ .ש) עינעמור

 סיורג טימ ;(61 ,ז"צרת ,עשרַאװ ,תודיסח

 ןבָאה טלעגרעווש רַאֿפ ןוא עיצקעטָארּפ

 םַײב טלעוּפעגסיוא םידיסח רערּוגַאדַאס יד

 ןלעטשנַײרַא ןביולרעד לָאז רע ,ףעש-עמרוט



 טלעג-דחוש

 לָאז יבר רעד ּוװ ,עקֿפָאס ַא ןיבר ןרַאֿפ

 טשינ לָאז רע ןוא ןרַאּפשוצ ןענעק ךיז

 סיֿפ יד ףיוא ןייטש גָאט ןצנַאג ַא ןֿפרַאד

 -רַאֿפ ,עגַארֿפ רעד ףיוא ;(196--195 ,טרָאד)

 ןֿפרַאװנַײרַא ןךילשת וצ| טינ טייג רע סָאװ

 -טנעעג רע טָאה ,ךַײט ןיא תורֿבע ענַײז

 ,סָאד ןביױלרעד טינ ךיז ןעק ךיא :טרעֿפ

 ...ןדִיי עכלעזַא ךיז ןביולרעד סע סָאװ

 עכלעזַא ןוֿפ ןעײטשַאב םיאטח סנעמעוו

 ןעמ ןעק תורֿבע עכלעזַא ...ןטַײקינײלק

 ,ךַײט ןיא ןֿפרַאװנַײרַא ץרַאה טכַײל ַא טימ

 -רעווש טסָאקעג ןבָאה תורֿבע ענַײמ רעבָא

 רעד ןעװעג טלָאװ ןילַא סָאד ןוא טלעג

 יײז ,טינ ריד -- טינ רימ ,אטח רעטסערג

 ,רענכָאב יכדרמ) רעסַאװ ןיא ןֿפרַאװּוצנַײרַא

 ט"שת--ח"שת ,גרובסנגער ,ווָאנַאשזכ רפס

 יד ;(208 ,(1949 ,ןכנימ :עליה רעד ףיוא)

 -רעמ-רעלטיה יד ןֿפלָאהעג ןבָאה ןקַאילָאּפ

 ןבָאה ייז ביוא ןוא ;ןדִיי ןטָארסױא וצ רעד

 סע זיא ,ןדִיי ַא ןטלַאהַאבסיוא טרָאד ןוא ָאד

 ,ינודקומ .א ר"ד) טלענרעווש רַאֿפ ןעוועג

 -סָאנעוב ,וו 'ב ,שזדָאל ןיא ןוא עשרַאװ ןיא

 -רַאה ;א/587 ,קבַא .(11--10 ,1955 ,סערַײא

 .ב/490 ,יװַאק
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 הטמ וצ טלעג-ףיוקרעביא (א ,טלעג"דחוש

 ללכב :רעבעג-דחוש םעד תֿבוטל ןַײז ןיד

 ןימענ דחוש טינ ףרעד ןמ זד ןוממ דחוש

 דלעג דחוש שאו ןייד רעד ןעד ,טלעג

 ןציז טּפשמ ןײק רביא ןעק רעד ,טמענ

 דחוש לבקמ ןייד ןייא ןעוו ךיוא זיא וזלא

 רביא ןציז טינ ךא רע ףרעד ,זיא םירבד

 ,ה"סת ,טרוקנרו ,רשיה בק) טּפשמ םעד

 רעשידומלּת ַא ןצנַאגניא .(ד"מ קרפ ,ט"פ

 רמול ךירצ וניא חקת אל דחושו :רוקמ

 ימנ םירבד דחוש וליפא אלא ןוממ דחוש

 .(ב"ע ,הי"ק ,תובותּכ) רוסא

 רדסכ טגעלֿפ עמ סָאװ טלעג-ףיוקרעטנוא (ב

 סָאד ךיז ןכַאמ וצ רעגנירג ףױא ןבעג ןזומ

 ןיק טשינ ןֿפלעה סע ּוװ טרָאד :ןבעל

 -עג וצ רעצרעה יד ןעמ טוװורּפ ,ןרערט

 ךרוד ,..ןעלטימ ערעדנַא ךרוד ןעניוו

 טלעגלוש -= 263 --

 ןדלָאג ַא זיא "די-תנּתמ, ַא ,טלעג-דחוש

 .ש) ןרעױט עטכַאמרַאֿפ עלַא וצ עלעסילש

 ,1924} ,עשרַאװ ,דִיי-םיליהּת רעד שא

 ןעוועג זיא טייקיזָאלטכער עשידִיי יד ;7

 טנעה יד ןדנובעג ױזַא טָאה ןוא סיורג ױזַא

 טלָאװעג ךיז טָאה ןעמ ןעוו זַא ,סיֿפ יד ןוא

 טזמעג רדסּכ ןעמ טָאה ,טרָא ןוֿפ ןריר

 ַא ןָא ןעק ןעמ ...טלעגידחוש ןבעג

 טלָאװ טלעגידחוש ןָא זַא ,ןגָאז אמזוג

 שידִיי ןייא ןייק ןריטסיסקע טנעקעג טשינ

 .מ) קירבַאֿפ עשידִיי ןייא ןייק ,טֿפעשעג

 טעברַא 2 'ב ,תונורכז רעטעלב .קויסיּפ

 .(145 .רָאי ןָא ,עשרַאװ ,ן"ןבעל ןוא
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 ַא ןעױב רַאֿפ רעַײטשוצ רעד ,: טלענלוש

 ַא וֿפ הסנכה רעד וצ רעדָא שודק םוקמ

 לוש ןייא טלעז ןמ ןעוו וליֿפא :הליֿפּת-תיב

 ץלאה טֿפיױקיג טעה ןוש ןמ ןעוו 'נוא ןאיוב

 ןמ זומ אד לוש ןייא ןאיוב וצ ןייטש רדא

 ןוידפ וצ ןֿפױק רֿפ רדיו גיבלעז שאד

 רעוו ןדנה רֿפ טלעג רדנא ןייק ןעוו םיוֿבש

 לוש שאד ןמ ראט שרדנא טשינ וצ רבא

 םױֿבש ןוידפ וצ רע אד ןעד ןֿכױרב טלעג

 ,בוט בל רפס ,אנזופ ק"קמ םוקילא ןב קחצי)

 תועמ ןתונ וניאש ימ ;(ג-ב/דמ ,פש ,גָארּפ

 לוכי ,רכז הדלי ותשאו ןתסנכה-תיב) ה"ב

 לבא ,רכז ןבל תבש לילב תורקל שמשה

 םאו ;רכז םלשל ארקי אל תירחשב תבשב

 אל טלעג לוש ןתונש ימ ףא דלת הבקנ

 ןזחה קר ,ותבל םש ןתילו ותיבל ברה ךלי

 -ימב| ש"מב המש 'רקיו ךריבש ימ השעי

 ןילופ ידוהי להק לש תונקת) ןךריבש

 ,ןילרעב ,םינתיצ ,ב"לת תנשמ םדרטשמאב

 ,סיוא טזַײװ סע יװ ;ט"ס 'יס ,176 ,ט"פרת

 ןיא סָאװ ,לָאמ עקיצנייא סָאד סָאד זיא

 -ַײװ ,,טלעגלוש' טצינעג טרעוו תונקת יד

 ;(|תסנכה-תיב) ה"ב תועמ רדסכ טייג רעט

 רָאג ךיוא ,םיּתב-ילעב עטסָארּפ וליֿפַא רָאנ

 -שָארג ןבָאה ,רעבַײװ עמערָא ,טַײל עניימעג

 רדנמ קידוװעמעש ליטש ןוא טלמַאזעג זייוו

 רעד ןָא ןבָאה וצ קלח ַא ךיוא יבַא ,ןזעוועג

 ףיוא ןקעד ,ןתכורּפ טסעומש רעװ ,הוצמ



 טלעגלוש

 תוּפמ ןוא ךעלעטנעמ ,דומע ןוא ןחלש םעד

 לָאמנייק ןעמ טָאה סָאד ,תורוּת-רֿפס יד וצ

 .א) זרא) טלעגלוש ןוֿפ ןֿפױק טֿפרַאדעג טינ

 ,18 'מונ ,ד"כרּת ,רשבמ לוק ,ןםיוברעדעצ

 -ַאק טָאה הֿפיסא רעטשרע רעד ַײב ןוא 0

 ןוֿפ זַא ,םיתֿפומו תותוא טימ ןזיוועגסיוא קַאב

 -נַײרַא ןרעקַאנק וצ זיא סָאװ ,לבור 0

 -סַאר טינ רעמ רע טָאה ,טלעגלוש ןלַאֿפעג

 זיא ױזַא ןוא ...לבור 200 יװ טעװעדָאכ

 רעד טימ טֿפַאשדנַײרֿפ רעייז ןברָאטשעגּפָא

 ךיוא זיא ייז ןשיװצ ןוא תודחא סטָאטש

 לבור טרעדנוה 4--3 ַא ןרָאװעג טקיטשרעד

 רעססעדא רעד ,םולבנעזָאר .נ) טלעגלוש

 ,סעדַא ,ד"נרת רהאי םעד ףױא ראדנעלאק

 ףרַאד דנָאֿפ"ח"מג ןוֿפ טלעג יד ;40 ,2

 ּוװ ,קנעב עבלעז יד ןיא טרינָאּפעד ןַײז

 -יטסנָאק) טרינָאּפעד זיא טלעגלוש סָאד

 ..."ברה יקיזחמ םייח ץע, הרבח ןופ ןָאיצוט

 תנש ,'א רדא ט"י 'א םוי טעדנירגעג

 1894 יראורבעפ ןעט25 םא) .ק"פל ד"נרת

 ,19 'טרַא ,44 ,1916 ,י"נ ,ןילקורב .רהָאי

 טַײל-ק"ח יד ןזומ ולסכ ו"ט עלַא ;(3 'מונ

 ןגָאז ןוא לוש ןיא ןעמַאזצ עלַא ןענװַאד

 גָאט ןבלעז םעד ןוֿפ טנװָא ןיא ...תוחילס

 ץנַאג רַאֿפ הדועס ַא ןרעװ טכַאמעג לָאז

 יד תעב ןוא םלענלוש ןוֿפ אשידק הרֿבח

 יֿפלק ַא ךרוד ןרעװ טכַאמעג לָאז הדועס

 ,41 ,טרָאד) רָאי ןטסכענ ןֿפױא םיאבג עַײנ

 -לוש רעד וליֿפַא ןעװ ;(7 'מונ ,17 'טרַא

 ןַאמערָא םעד ןֿפרָאװעגסױרַא טָאה יַאבג

 אבוהו -- טלעגלוש רַאֿפ םיארונה םימיב

 ,בהזה לגע ,ןרעטשנעגרָאמ .א) ןהּכה לא

 םעד טָאה; :91 ךיוא ;13 ,11898) ,עשרַאװ

 רוטּפ זיא רע ,םכח-דימלּת ַא ןוֿפ ןיד ןבלעז

 ;(טלעג-הרובק+  ןוֿפ רוטּפ ,טלעגלוש ןוֿפ

 שמש ןטימ יאבג רעד :ירֿפ רעד ןיא קיטנוז

 ןלָאצַאב רעטסַײט םוצ ךיז ךיא ּפַאכ .ָאד ןענַײז

 -לוש ךָאנ טשינ :סיוא ךיז טזָאל ,טלענלוש

 ַא ,רוהט-שיא) ןעמוקעג ייז ןענַײז טלץג

 ,ז"ערת ,עשרַאװ ,דנַײרֿפ-רעטַאעט רַאֿפ טרָאװ

 טגעלֿפ (נ"ּכהב) לוש רעד ןוֿפ םיאבג 1

 ַא ףיא ןָאזרעּפ ַײרד וצ להק ןעמיטשַאב

 טלעגצוש -- 264 --

 ַא ףױא לָאמַא ןוא רָאי ַײרד ןוֿפ ךשמ

 ךיוא ייז וצ ןוא רָאי ןייא ןוֿפ ךשמ

 -לענלּוש יד ףיוא רעריסַאק ןרעדנוזַאב

 ,יקסנירּוא .ג) "תועמה לע ןמאנ, -- רעט

 ,ענעשזורּפ ,ענעשזורפ טָאטש רעד ןופ סקנפ

 .(121 ,צ"רת

 וי;
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 ריה ןמהענ ריוו :דומיל-רכׂש ,:טלעגלו

 -לוש סאד שאד ,ןקרעמב וצ טייהנעגעלג

 -נא+- גנירגוצ סגנידרללא סגנאֿפנא דלעג

 ריוו ןגעמ רבא ךאננעד ...טזיא ןדראוו טלעג

 ןלליו ןרטלע ןדנגעמרֿפ רגינעוו רעד םוא

 איד ןא) ןהעהרֿפ טֿכינ דלענלוש סאד

 ,עלסערב ,רליש"סמלעהלליו רעד ןרטלע

 ןעז ןלעװ ייז זַא ... ;(5 ,ג"נקת ,וילסכ ח"ר

 -וג טימ רעדניק עשידִיי ןלוש ערעייז ןיא

 דנַאטשמיא טינ ןענַײז סָאװ ,ןטַײקיעּפ עט

 ןיא ןוא ןֿפױק רעכיב ,טלענלוש ןלָאצ וצ

 ןלָאז ,שובלמ םענימרָאֿפ ַא ךױא טיױנ ַא

 רערעלסנָאיגילער עשידיי יד ןסייה ךָאנ יז

 יונעג ךיז ןלָאז ייז ,ןלוש עקיזָאד יד ןיא

 תמאב ןענַײז רעדניק יד ביוא ,ןקידנוקרע

 ןבעגסיוא עקיטיונ סָאד ...ןוא ענדיב ױזַא

 לוק ,םיוברעדעצ .ַא) רעדניק יד רַאֿפ

 ,גרעבנייטש .(ג/202 ,26 'מונ ,ז"כרת ,רשבמ

 ,טלעגנרעל ,דומיל-רכׂש טשטַײטרַאֿפ ,ב0

 .טלעגלוש
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 -ַײטש עלעיצעפס ,טלענצטוש ,טלעגצוש

 ןוֿפ ךששמ ןיא ןדִיי ףױא טגײלעגֿפױרַא ןרע

 רעדנעל ענעדײשרַאֿפ ןיא ןרָאי רעטרעדנוה

 ַא ;סעיגעליױװירפ -הנויח ןוא -ןיֹוװ רַאֿפ

 ךרוד רָאנ ןברָאװרעד ץנעטסיסקע-טכער

 ןיא -- 1277 :םילשומ דסח עטלָאצַאב טוג

 גָאצרעה ןשיֿפלעװ ןוֿפ "?עיגעליווירּפ, רעד

 טרעװ ןלעמַאה טָאטש רעד רַאֿפ טכערבלַא

 זַא ןעניֹוװ ןטרָאד ןענעק ןדִיי זַא ,טגָאזעג

 ןוֿפ ןסינעג ןוא טלעגצוש ןלָאצ ןֿפרַאד יז

 ןיא ,ןיטשנרעב .װ .מ) טכער עקירעהעג

 ,סערַײא-סָאנעוב ,תוֿפוקת ןוֿפ ןטניריבַאל

 ןוֿפ וירב ַא זיא טָא -- 1286 ;48 ,5

 ןדִיי יד ןגעװ ןטשרע םעד ףלָאדור רעזייק



 טלעגצוש

 -עפ ןוא ץניַאמ ,סמרָאװ ןוא) םיײהנעּפָא ןיא

 ..דנַאל ןוֿפ ןֿפױלטנַא ןליוו סָאװ ,(וַארעט

 םעד ןוֿפ טסערַא ןטימ עטכישעג יד זיא סע

 רעגנַאל ַא לטעצ ַא :גרובנעטָארמ ם"רהמ

 טימ .,ןענימַאגרעּפ טימ ,"סעיגעלױװירּפ, טימ

 -נעּפָא ןוֿפ ןדִיי סָאװ :תוררש ןוֿפ ןטקידע

 ןענעק ייז ּוװ ;טשינ ןגעמ ןוא ָאי ןגעמ םייה

 -צוש, ליֿפױו :טשינ ּוװ ןוא ןעניֹווװ ָאי

 'נוא ;(98 ,טרָאד) ןלָאצ ןֿפרַאד יײז "טלעג

 סכוד ןעד ןליױו ןיטלאהיג ראיֿפ שנוא

 ...'נוא טאה קטינג תועמ התע תעל ה"רי

 תונורכז ,ןאמֿפױוק דוד) ןיבעג דלעג ץוש

 ,349 ,1896 ,גרובסערּפ ,לימאה לקילג תרמ

 סא שנג שיבײֿפ ןוֿפ ןשנעכייצ רַאֿפ,

 םיבשוימה ךיירטסיאו אניוו ישרוגמ ;("ןדנימ

 רטנוא טינ ןינייז 'נוא וז הנידמב הלהקב

 םישנאה ןתוא ש"כמו ,ה"רי הררשהל גינעט

 בושיי תוקזח םהל ןיאש תולהקב םירדה

 טלעג ץטוש איז ןיביג העש יפל קר ,ןהב

 איז ןיפראד ,הלהקה ותואב ה"רי הררשהל

 ןיגאמ קר ,ללכ ט"ור תוינמתהל ןימוק טינ

 איז ןעוו ,הלהקב טייל שטמא ירדנא ןייז

 ,ןירפלייה לארׂשי סמה יערופמ ןינייז

 ,(ח"קת--י'ת) ןירהעמ תנידמ תונקת

 דעו ,(ט)גגפש 'יס ,126 ,ב"ישת ,םילשורי

 םיזיד אייב ילוז ךאדעיי ;(ז"לת אדורב

 טֿכינ טנעובירטנוק ןטשערג םעד אייב ךיילג

 דצמו ןתחה דצמ ריוורעס אייווצ שלא רהעמ

 סנק םעד ףױא םנײא דצו דצ לכמ הלכה

 הבלעז איד אייב דנוא .ןדרעװ ןטלאהג להאמ

 ןײק רדא ןבעג טלענ ץטוש רונ יֿכלעװ

 טגוֿפב טֿכינ איז ןילאז .ןבעג טלעג ץוש

 םיתרשמ ןסאג איד ןוֿפ ריוורעס ןייא ןייז

 .להאמ סנק וא .הוצמ רב יאייז שע ןימענ וצ

 תדועס ןיטשנוז רדא .הלימ תירב .הנותח

 אייב דלעג ץוש שלא רעמ רבא רעװ .הוצמ

 ןסאג איד ןוֿפ אײרֿפ טהיטש .טגארט

 גידנעטש ןא רעד ןטשנוז רדא םיתרשמ

 תונקת)) ןמענ וצ רוורעס ןייא רֿפ טזיא

 ,רעטעלב-ָאוויי ;'ב 'יס ,{3} ,ןז"כקת ,גארפ

 לש טלעג ץיושה ונייה ץנארילוטה ;(240 !ו

 רבד לכ םדוק חרכההמ אוה  םידוהיה

 טלעגצוש -- 265 --

 ףאו .קזיה ילב םירצונה דמעמ םע ודימעהל

 ךרוצהמ 'יה רבכ םידוהיה יוביר י"עש םג

 ,םידוהיה לש םעטסיס) הז רבד תושעל לודג

 רשא הניתנה התוא ;(טנעטַאּפ ,ז"לקת .בא 'ד

 -ּפָאק+- וא .ינוואלגופ םדקמ תארקנ התיה

 םשב םא יכ הז םשב דוע ארקת אל :טלעג

 ונתי תולהקה לכו .טלעג ץושו ץנארילוט

 -גופ םדקמ םינתונ ויה רשאכ .תאז הניתנ

 ןיבעג רדיוו אייז ןילאז הזה רפסמכ .ינוואל

 יפכ לאז נוא .טלעג ץושו ץנארילוטה

 ה"ריקה רצואל .ןמקל ראבתי רשא רדסה

 ינבש ןתונ ןידהש תויה .ןירעוו טריפיג פא

 הנידמה ךות ץוש איד ןיבאה שאוו הנידמה

 לע עויסל תויהל ,ןייז לועב אשונ ןילאז

 קלח ,א/גכ ,טרָאד) הנידמה תקזחה תואצוה

 ,םידוהיה לש םיסמ ינינעמ ראובי ,ישילש

 רעד רדילגטימ ןיגינעי יד ;(א ,א ןמיס

 ןדרעװ ,ןגארט ךרע ןנייק יֿכלעװ ,ידניימג

 -ּפָאק = } לוגלג דנוא דלעג ץוש ריפ רונ

 דנוא ט"ר 25 טימ רעטעפ זיוה סלא ןטלעג

 טפיוה םיא ט"ר 19 טימ תונמלא סלא

 -טמעז איד ריפ םרָאנ) טרהיטעבעד עֿכוב

 -ןיימעג ןעשידיי רעד ...רדילגטימ ןכַיל

 ;4 8 ,שוו טינשבא ,ןד"נקת| ,ןילרב ןיא עד

 -עי ;2 9 ,וװ טינשבא :ךיא ;2 א :ךױא

 60 זיב 14 ןוֿפ דיייץוש רעכעלנעמ רעד

 -ַײרּפ ןירָאלֿפ 5 ךעלרעי ןלָאצ ףרַאד רָאי

 ןדליג 16 רעלָאטסכַײר ןייא רעדָא שיס

 טיג סָאװ ,דִיי ַא :טלעגצוש ןוא -ןטורקער

 טַײרֿפַאב זיא ,טסניד-רעטילימ ןיא ןָא ךיז

 ןעוו ךיוא ,ןָאזרעּפ ןַײז רַאֿפ טלעגצוש ןוֿפ

 -קער םעד רעסיוא ;דילַאװניא ןַא טרעוו רע

 -עעזעגנָא רעדעי לָאז טלעגצוש ןוא -טור

 רעדנוזַאב ַא ןבעג תיבה-לעב ןוא דִיי רענ

 יד ןוֿפ תוריכׂש יד וצ גָארטַײב ןטמיטשַאב

 .א) סרערעל-לוש ןוא תויסנכה יתב יׂשמש

 ,קרָאי-וינ ,קָאטסילַאיב סקנּפ ,גרעבשרעה .ש

 -גער ןדייא רעשיסַײרּפ רעד ,74 ,ו| ,ט"שת

 ,5 'ּפַאק ,1797 לירּפַא ןט17 ןוֿפ "טנעמַאל

 טאה ק"פל ס"קת ןושחרמ ח"רע ;7-6 2

 רביטש יזאל 'כ ןתחה ןבושח רוחבה| ח"בה

 'ר תב הלכה הלותבה אשיל דמוע רשא



 טלעג-תוֿפּתוש

 ןבתכ תפילח| כ"ח ןייא ל"ז ה"רב לפאק

 עפאש ביל השמ 'כ ןדי תמיתחמ} י"חמ

 לע 'והז םירשע ךסמ םישדח השלש לע

 הלעמל ראובמכ טלעג ץוש ערהאי 3 ןוחטב

 'מונ ,123--122 ,ןײטשכַאװ) טגידנעעג ןייא

 ט"סקת חספ מ"החד 'ד 'ה םוי םויה ;7

 םניא האלהו םויהמש ...םיפולא וניקתה 'ל

 םיאנת בותכל הלהקה ינמאנה םיאשר

 חיניש דע ,'יהיש ימ 'יהיל םינושאר

 םינש השלשל ה"רי הררשהל דלעג ץטושה

 השלש תולכ דע ולש ןיאושנה םוימ םיפוצר

 הטימשה רבד הזו ...םינמוזמ םיפוצר םינש

 םיאנת יטלוז ונריעל ץוח רענייא ןאוו

 טייקגידלוש עדנעהעטשבוא דנוא ןביירש

 -עלרע וצ ןעד טימ ןה ,טה טגלאפב טכינ

 הרידה טימ ךיז רדא ,דלעג ץטוש ןעדניג

 ותקזח דובא יזא ...ןייז וצ ןהעזרעפ ל"נכ

 ןוא ;(162 'מונ ,192--191 ,טרָאד) םלועל

 -בַײל ,, / ,טרָא ןַא ּוװ ץעגרע ןייגכרוד םַײב

 / .טרָאװ ןייא ץלַא זיא !ביג ,לדוי ,"לָאצ

 ןעמעטע / ,ָאטינ םיא רַאֿפ ּור ןייק זיא'ס

 זומ / העש-ייח ַא רַאֿפ / ;רעַײט םיא טסָאק

 ביג ,לדוי ,"םלעגצוש ,, / .רעַײטש ןלָאצ רע

 רַאֿפרעד ביג / ,רענייא םיא טגָאז / !רימ

 -עי / .רענייב יד טינ / ריד טכערב'מ סָאװ

 טינ םיא טזָאל / טלעװ רעד ןיא רעד

 ךיז קלעמ / ,טלעג ,לדוי ,רימ ביג / .ּורּוצ

 עלא ,םירפס-רכומ עלעדנעמ) !ּוק ַא יװ

 ,װ ,לעדדי ,7 'ב ,1928 ,עשרַאװ ,קרעוו

 ,(142-141 ,וט
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 -ַאק רעכעלטֿפַאשניײמעג ַא ,טלעג"תוֿפּתוש

 ןבָאה סעיצקַא ןוא טלעג-תוֿפּתוש :לַאטיּפ

 סָאװ ןיא ,רָאטקָאד .י .ח) ...ןֿפָארטעגנָא

 רעד| ;(20 ,1887 ,סעדַא ?ףליה רעַײא זיא

 :טגָאזעג ריא וצ ןטָאה קידצ רעקילײה

 ֿבורקב טעװ ןַאמ רעַײא ,טשינ טגרָאז

 ןַײק טשינ זיא טלעג סָאד ,ןעמוקמייהַא

 ייוצ יד רעייז רָאנ ,טלעגדמערֿפ+-

 -תוֿפּתוש ןטלגָאװרַאֿפ ןענַײז סָאװ ,סמירֿבח

 ףעמוקמיײהַא ןלעװ עדייב יז ןעו ,טלעג

 ךיא לעװ ,רימ וצ ןעמוק רעהַא ייז ןלָאז

 טלעג-הטיחש -- 266 --

 ,רעצידיירג רעד) הקולח ַא ייז ןשיווצ ןכַאמ

 -ירטעיפ ,ההילא תרדה ןוֿפ טצעזעגרעביא

 .21 ,טֿפעה רעטייווצ ,רָאי ַא ןָא ,ווָאק
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 תומהב ןטכעש רַאֿפ רכש ,: טלעג"הטיחש

 םעד .ןיד ןשידַי םעד טױל תוֿפוע ןוא

 ןוֿפ ןובשח םעד ןיא רימ ןעניֿפעג ןימרעט

 יֿבִצ 'ר טימ טַאטשנזַײא ןיא הליהק רעד

 ןרָאי יד ןוֿפ ,טחושו שמש ,ץינזערד שריה

 ,518 ,ןײטשכַאװ) 1744 - 1731--ד"קת - ב"צת

 ןרַאֿפ סעמוס יד ךיוא טרָאד ,2319 'מונ

 ןבלעז ןיא תונובשח ערעדנַא ןיא .(ןטכעש

 -פ"ת ,211 'מונ ,503) הטיחש-תועמ : רוקמ

 ,321 'מונ ,520) הטיחש-רכׂש 9

 ןענַײז םירוקמ עקידרעטַײװ יד .(1747-ז"קת

 ןוא :עשיעּפָארײא-חרזמ טשרקיע רעד

 -מירַאב רעד ןוֿפ ןעלביא יד ּפָא ןעלגיּפש

 סרעסעב ךָאנ ךַײא ליװ ךיא :עסקַאט רעט

 -וקַא עקַאט ןעמענ ףרַאד ןעמ ,ןגָאז סעּפע

 תֹוסג ןוֿפ טלענ-הטיחש ...טלּפָאד טַאר

 טסע סָאװ רעד .תֹוֿפֹוע ןוֿפ ןוא תֹוקדו

 עכעלטע ןלָאצ וצ קנַארק טינ זיא .,תֹוֿפֹוע

 רעשמ ךַײא טנעק ריא ןוא !רעמ סעקיּפָאק

 -נַײרַא רָאי ַא ןעק סָאד טלעג ליֿפיװ .,ןַײז

 יד טסע םלוע רעד ,רעטַײװ ...?ןגָארט

 רעמ ןגעוו ייז ,רעניה עקסנַאגלַאג עסיורג

 ,טנוֿפ רָאּפ ַא טימ רשֿפא עטסָארּפ יד ןוֿפ

 יז רַאֿפ ןעמ טלָאצ טלעג-הטיהש ןוא

 זיא ןכב ,עטסָארּפ יד רַאֿפ יװ טַארוקַא

 ןכוז ןעמ ףרַאד ,ווירדָאּפ .ַא זדנוא ךָאד

 ןסע טינ רעניה יד לָאז ןעמ ,לטימ ַא

 ,ענליוו ,עסקַאט איד ,םירֿפס רכומ ילעדנעמ)

 ,לחומ טַײז ,טרַאװ :רעקעוו ;(61 ,ב"לרת

 רַאֿפ ןֿפױק ריא טעװ !ךַײא טַאנ ...!טרַאװ

 ףיוא ריא טָאה סָאד טָא .ןּוה ַא ןַאמ רעַײא

 יד .טלעג-הטיחש ףיוא סָאד ןוא ,ןּוה ַא

 טלּפָאד טנַײה זיא טלעג-הטיחש :ענעדִיי

 קירוצ זיא רע זַא ;(05 ,טרָאד) ...רערעַײט

 ןבילבעג ךָאנ םיא ןיא ,טָאטש ןיא ןַײרַא

 יז זיא רע .ןּוה (יקסנַאלַאג) עשידנעלָאה ַא

 -עג טחוש רעד םיא טָאה ,ןטֿפעש ןעגנַאגעג

 יד ,הלאש ַא זיא ןּוה רעד ףיוא זַא ,טגָאז



 טלעג-הטיחש

 סָאד ביוא ,דשח ַא ןענוֿפעג ןבָאה םינייד

 טינ ךיז טָאה עקיהַאז ...ףוע רשּכ ַא זיא

 -נַײא| טרַאּפשעגנָא ךיז טָאה ןוא טלױֿפעג

 -ַאג יד זַא ,ןזַײװרעד זומ רע ,ןטרַאּפשעג

 זיא רע ,רוציקב .רשּכ ןענַײז רעניה יקסנַאל

 טכַארבעג טָאה ןוא גרעבמעל ןייק ןרָאֿפעג

 יד ףױא רּתיה ַא ?םיה יׂשרפמ יד ןוֿפ

 טרעגייוועג ךיז ןייד רעד טָאה ךָאד ,רעניה

 -סיוא ןעמ טָאה סָאד .ןבעגוצסױרַא רשכה ַא

 ןדנַאטשרעֿפנַײא זיא ןייד רעד זַא ,טגיילעג

 ,טשינ גיוט ייז לַײװ ,עסקַאט-ילעב יד טימ

 -הטיחש ,רעניה יד ןסע לָאז םלוע רעד

 ןוה עטסָארּפ ַא ןוֿפ יװ ךַײלג זיא טלעג

 ,םיוברעדעצ .ַא) רעמ ליֿפ טגעװ יד ןוא

 ,עשרַאװ ,בושטידרעב ןופ עסינמייהיג איד

 םעד טרַא סָאװ ,לשמל ;(73--2 ,ל"רת

 ? ןָאה ןטוג ַא טימ תורּפּכ טגָאלש רע זַא ,ֿבר

 רעטעֿפ ַא ,רעטוג ַא טימ ןציבר יד ןוא

 לכַאי טוג ַא ןוֿפַאד טסע ןעמ ןוא ?ןוה

 ךיוא טסָאק טלעג-הטיחש ,ךעלּפערק טימ

 ,תוטש גהנמ ַא וליֿפַא ןַײז סָאד זָאל ָאנ ,טינ

 -עג רעד רעבָא ?סָאד זיא הגאד סנעמעוו

 תוֿפוע עכעלטע טֿפױק ךעבענ ןַאמ רעניימ

 ןלָאצ ךָאנ ףרַאד ןוא רענעּפש יד יװ ערַאד

 ּפָאק ריֿפ הרּפּכ רעדעי ןוֿפ טלעג-הטיחש

 העש עכעלטע טחוש םעד ַײב ןײטשּפָא ןוא

 ןרהא השמ|) תורצ ןיא ןוא טֿפַאשגנע ןיא

 -רַאװ ,חסּפ רַאֿפ רעשידוי רעד ,ןסעקצַאש

 טָאה ענעדִיי ַא זַא ;82--81 ,1881 ,עש

 ןקנַארק ַא רַאֿפ ןוה ַא ןענעליוק טלָאװעג

 טינ ץעדָארָאה ןיא ןבָאה עטנוזעג ןייק לַײװ)

 ,סנטשרע ,יז טגעלֿפ ,(רעניה ןייק ןסעגעג

 ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,ןדַיי םוצ ןייג ןֿפרַאד

 סע ןעגנערב ,לטעצ ַא ךָאנ *עקבָארָאקא יד
 ןוא .טלענ-הטיחש ןלָאצַאב ןוא טחוש םוצ

 ַא ןטכָאשעג טָאה ֿבצק ַא ןעו ,עבלעז סָאד

 ,קרָאי-וינ ,ץעדָארָאה ,סרעביל המלש) לדניר

 הטיחש ןוֿפ םיניד ןיא :;(א/61 ,ט"שת

 ,רימחמ רעסיורג ַא ןעװעג רעזייל 'ר זיא

 ...ןײלַא ןיד רעד יװ רימחמ רעמ ךָאנ

 ןוֿפ ןעמונעגּפָארַא טשינ הלילח טָאה רע

 ןגעלֿפ םיֿבצק ערעדנַא סָאװ ,טלעג-הטיחש

 טלעג-הטיחש = 264 ==

 הֿפירט זיא המהב ַא ןעװ ,ןָאט ךעלנייוועג

 ןיילַא רעזייל 'ר .ןטכעש םעד תעב ןרָאװעג

 טשינ םולשו סח ךָאנ זיא רע זַא ,ןגָאז טגעלֿפ

 ַײב רימחמ ַא ןַײז ןוֿפ ןרָאװעג רעמערָא

 ןוא ,טשינ ןעמ טגיילרעד טָאג וצ ,הטיחש

 תרימש טימ ןעמַאװצ טייג ןידה תרימש

 -עג םוצ ןדיי ,סקַאװנײיטש סחנּפ) ףסכה

 --220 ,שטשת סערַײא-סָאנעוב ,ןעקנעד

 ןוֿפ רַאלוקריצ ןטריטַאד טשינ ַא ןיא .1

 ןָאינוי-םיטחוש רעד ןגעק טַײל-טעקרַאמ יד

 -וי סנייּפ סקַאמ,; שיטסַאקרַאס ןֿפורעגנָא)

 -גַא רעד, טכַארבעג טרעװ (?םיטחושןָאינ

 סָאװ ,"םינבר ןוא םיטחוש יד ןוֿפ טנעמיר

 טקנוּפ רעד ןוא ןטקנוּפ 'ט ןופ טײטשַאב

 ליװ סָאװ ,רעמיטסָאק רעדעיא :טגָאז 'ב

 זומ ןטחשעג "רשּכ, סנעקישט ענַײז ןבָאה

 סולשַאב םעד טױל טלעג הטמיחש ןלָאצ

 טינ ליװ סָאװ ,רעשטוב ַא .ןָאינוי רעד ןוֿפ

 ַא טחוש רעד טָאה ,טלעג הטיהש ןלָאצ

 ןוא .תֹוֿפֹוע ענַײז ןטֿכעש וצ טינ טכער

 ןיק טחוש םוצ ןעק ןַאמ-טעקרַאמ רעד

 ךיז טצונַאב םכילע-םולש ."ןבָאה טינ תונעט

 "שזַאטרַאקא :שינָאריא טרָאװ םעד טימ

 זיא יַא ."טלעג-הטיחש; ,ַײרעלקעמ טסייה

 !?שזַאטרַאק, סָאד טָא ,ןשָארג רעסיז ַא סָאד

 עלַא) !קיטייװכיױב ןָא ,שינעײרדּפָאק ןָא

 ַא ןיא .(85 ,א 'ב ,1919 ,קרָאי-וינ ,קרעוו

 -קנַאב רעקרָאי-וינ עכעלטע ןגעק טעלֿפמַאּפ

 טרעוו ,1914 רעמוז ,קנעב עשידִיי עטריטָאר

 -צעל רעד .וויטַארוגיֿפ טצונעג טרָאװ סָאד

 "דלעג -הטיחש רעדָאװק ַא; לטיּפַאק רעט

 טגָארט :ףורֿפיױא ןַא טימ סיוא ךיז טזָאל

 ןוא עקיזַײל עזיד ןיא טלעג ןייק טינ רעמ

 ןֿפרַאד טינ רעמ ריא טעװ ,קנעב עטיוט

 רַאֿפ טלעג עטעװערָאהרַאֿפ רעווש ןלָאצַאב

 -הטיחש רַאֿפ סרעדָאװק ,ךעלכיב ענירג

 -רהָאי עצרַאוװש יד ,דנַאלרוג םייח) טלעג

 ,קרָאי-וינ ,קנייב עטױט יד ךָאנ טכיל טייצ

4, 24---25). 

 קרעװ סרעּפיש קחצי ןופ עיֿפארגָאילביב רעד ןיא 1

 עגַארֿפ יד, :לקיטרַא ןַא סנַײז טנכײצרַאֿפ זיא

 -וּפ-שידִיי רעד ןוֿפ טכיל ןיא רעטלעגיהטיחש ןוֿפ

 ,1927 ,עשרַאװ ,טנעמָאמ רעד ,"עטכישעג רעשיל



 טלעג-הטיחש

 ,קרָאי-וינ ,רבע ןטנעַאנ ןוֿפ ,טיוהשריה .י) 12 'מונ
5, 258). 
 באז יכדרמ ר"ב לישעה עשוהי השמ ברה ןוֿפ 2
 .ש) ח"פקת גרעבמעל ןיא טקורדעג ןייטשנרוא

 םיה רעטנוא ,4878 'מונ ,השמ תלהק ,רעניװ

 ,1862 טַאטשרעבלַאה ןוא (זומלתה
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 ,תועבטמ-ומּכ עלעיצעּפס ,? טלעג"הטיחש

 רעדָא המודכו זנָארב ,רעּפוק ןוֿפ טצנימעג

 תוליהק ךס ַא סָאװ ,סעקרַאמ-טלעג ענעריּפַאּפ

 ןבעגעגסױרַא ןבָאה לארׂשי תוצוֿפת לכב

 יד ידכ ,הטיחש רַאֿפ טימרעד ןלָאצ וצ

 טחוש םעד ןענױלַאב וצ ןייג לָאז הסנכה

 -דומלּת רַאֿפ ,תוריכׂש סֿבר ןרַאֿפ ,קדובו

 .םידימלּת ןוא םידמלמ ןטלַאהוצסיוא הרוּת

 ןטזטמס 1810, 6615 (:סענענטענֹוצ : ןעז

 ך סאסגפ א 211510016 ,1600160, לג , (1993) ,

 ַײב וש עלעבַאט ןוֿפ 2 'מונ רעד .1

 *ףרָאדסרעטַאמ ,, סדלַאװנורג טיול זיא ,ןשיק

 .?רעצַײרק-שיײלֿפ רעֿפרָאדסרעטַאמ, ַא
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 סטלָאצעג ,(תועמ-טָאטש : ךיוא) טלעגטָאטש

 -אז םיאבג טעטשה :לוש ןיא ץַאלפ ַא רַאֿפ

 קר .ןהוט םלועבש תואצוה ןייק ראג ןיל

 ן?װא ןרֿביל איז זד .ןיהטשב לאז םנובשח

 -רוא ןייא 'נוא ולבקש תועמה ןטריטופידגה

 המישר ןייא ךיוא .ליטעצ טשער יֿפילטנעד

 םדוק רע ןכו ...טציזב טעטש איד רעוו

 טלעג טאטש ןנייז הנשו הנש לכ לולא ח"ר

 ףןיגארֿפ טינ םיא ןמ טרעװ טלהאצב טינ

 שע .ןראייה רֿפ ןרדנא ןייא טאטש איד דנוא

 -לעב} ב"ב ןייא רדוא .ןאמ הרבח ןייז גאמ

 .םיבשותו םיחרוא ןןכש-לכמ} ש"כמ .ןתיב

 בייח טנױש תחא הנשמ רתוי רעד ש"כמו

 ,םידסח תולמג השודק הרבחהמ תונקת) זיא

 :ךיוא ;אס 'יס ,ב-א/ז ,ב"קת ,םַאדרעטסמַא

 -מַא ,םידסח תולימג השידק הרבחד תונקת

 רהאוו שד ;(גנ 'יס ,ב/חי ,ו"לקת ,םַאדרעטס

 רהיא טימ טייל איד איז ןבעה .חספ רֿפ

 יד םוראוו ןרהיאוניסניא טסאלג םישמש

 איז שד ןבאה ארומ ןללעז םידיחי ירדנא

 ןללעז טלעג טאטש ןוא ןיטעלפ איד

 ןבעה ה"ר ןיגעט זע טהיג אונ ...ןלהאצב

 'נוא ןטטעלפ ןהאק ןגהירק איז ארומ איז

 טלעגטָאטש -- 268 --

 םימי איד ןמוק איוד 'נוא .טלעג טאטש

 איד ןיא איוד זע טרעװ איו .ןא םיבוט

 ,ח"נקת ,םדרטשמא ,שרהוקסיד) ןהיג וצ לאה

 .רהעמ ךאנ ינע רד דנוא ;(א/ז ,ןש 'מונו

 ףיא אײב .טלענ טםאטש .ןטעלפ אונ

 ,טרָאד) שקינ סע טשאק אונ תוקדצ 5 ןֿפהור

 םיאבג איד ;(ב/ג ,גלאפ רעפ עטנעצכא

 רעממיא ןעללאז ןעטריטופעד 'דו| ד"דו

 -הענ טכיזקיר גנוגנידרעפ טעטש איד אייב

 ןעוזואל וצ המידק איד ארבחה ישנאל ,ןעמ

 דלעג טאטש עֿכילמהענ זאד רע ןעװ

 ףיוראד דנאמעי ןאש רעבא ןאוו ,טלהאצעב

 תונקת) שפנ ינפמ שפנ ןיחוד ןיא טעהעטש

 ...דסיתנ םימותי ילדגמד אשידק ארבחהמ

 ,(ףרָאדנעריצ) עדרויֿפ ,ג"כקת תנש אדרויֿפ

 :ךיוא :'ה 'יס ,תסנכה תיבד תונקת ,ח"עקת

 (רעדלעגטאטש די 'יס ,תושדח תונקת

 ירמא רעשיגָאלָאמיטע-סקלָאֿפ א ךיוא ןַארַאֿפ

 לוש ןיא ץַאלּפ א ןעמ טֿפור סָאװרַאֿפ ; ישנא

 ? טרַא םייחה-תיב ןֿפױא ץַאלּפ ַא ןוא טָאטש
 ךיז טצעזַאב לוש ןיא ץַאלּפ םעד ףיױא :טושּפ

 ענַײז טימ ןוא רעדניק ענַײז טימ תיבה:לעב רעד
 א ןבָאה ץַאלּפהלעב רעד ףרַאדַאב ,ךעלקינייא

 ןפיוא .החּפשמ רעד טימ ךיז רַאֿפ טָאטש עצנַאג

 לקיטש א יװ טשינ רעמ רֶע ףרַאדַאב םייחה-תיב

 .ןײלַא ךיז רַאֿפ טרָא ןַא ,עקרק

 ןײמעגלַא ןיא "טעטש, ןוֿפ עטכישעג רעד וצ
 גנובַײרשַאב סקיטָאק לאקזחי ןרעװ טכַארבעג לָאז
 יד ןיא תוציחמ-ןסַאלק יד ןגעװ טַײצ ןַײז ןוֿפ

 רעשידגנתמ רעד בילוצ רָאנ; : ןלוש עשידגנתמ
 -ַאב ןַײז טָאה רעדעי זַא ,טריֿפעגנַײא זיא הטיש
 ןוא ,טלעג רַאֿפ טֿפױק רע ןכלעװ ,טרָא טמיטש

 טלעטש ,ןענװַאד םוצ שרדמה-תיב ןיא טמוק רע זַא
 ,"טָאטש, טסייה סָאװ ,ץַאלּפ ןַײז ףיוא ךיז רע
 סָאװ ,טָאטש ןַײז שרדמה:תיב ןיא טָאה רעדעי
 "טעטש, יד .השוריב רעדניק יד וצ רעביא טײג
 דוֿבּכ ןוֿפ ןינע םעד ןיא עלָאר עסיורג א ןליּפש

 עטסערג יד ןוטנָא ךיז ןעק דגנתמ ַא .סוחָיי ןוא
 שרדמה-תיב ןיא ןבָאה לָאז רע יבַא ,ןטַײקירעװש
 שטָאכ רעדָא רֿבח ןַײז ןוֿפ טָאטש ערעכעה ַא

 -ַײֿמ ןיא ,ךעלטעטש יד ןיא .ערענעלק ןייק טשינ
 ןַײרּפ רעד זַא ,ךיא קנעדעג ,ןרָאי עשרעדניק ענ
 סיורג יוװַא ןעװעג זיא חרזמ ןיא טָאטש א ןוֿפ
 ,טַײלעמערָא יד ...זיױה ַא ןוֿפ זַײרּפ רעד יװ
 ,תונורכז ענַײמ) ריט עמַאס םַײב ןעייטש ,טגָאזעג יװ

 םרוג ןבָאה "טעטש, יד .(403 ,| ,ג"ערת ,עשרַאװ
 וצ םוטעמוא ןוא ןדִיי ַײב תקולחמ ךס א ןעװעג
 ל"גֿפ .ןָא םינומדק ןוֿפ תֹורֹוּת יד רועיש א ןָא
 ,לארשיב הלפתה יתב תורוק ,סיורק לאומש : ךיוא

 .256- 254 ,ו"טשת ,קרוי-וינ
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 טלעג שיטָאטש

 :להקה ןובשח לע תואצוה ,טלעג שיטָאטש

 רעד קידנעטש טכַאמ טכַאנַײב הרות-תחמש

 םיתב-ילעב-טָאטש עלַא רַאֿפ הדועס ַא דיגמ

 ,קיטָאק לאקזחי טלעג שיטָאמש רַאֿפ

 .(292 ,| ,ב"פרת ,ןילרעב ,תונורכז ענַײמ

1121 

 רעד רנייא איוז : טלעג"רהעטשילאטש

 עיצטאטיס איד רֿפ רביטש ןביז איד רימ

 סטהעד ןא ןעד 'נוא .טזיא טרהעװ טינ

 ןיא שידק .טֿכאו .טלעג רהעטשילאטש

 -סיד) רהאפ ב"ב רעד שלא טהיג להוש

 .(א/ח ,1 'מונ ,ח"נקת ,םדרטשמא ,שרהוק
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 ,ןיזירד .לַאטיּפַאק -טנרג ,טלעגמַאטש

 .ב3
1641 

 -זױה+- סָאװ ענעגייא סָאד ,טלעגנבוטש

 -ולאה ושעש תורשקתהה תודא לע :טלעג

 ר"רהב ו"צי הטנ רמכ רקיה םע ...םיפ

 ךותמ ןתיש ,הרבעה הנשב ל"ז רקיטפא דוד

 יינע ילוח תואופר יכרצ לכ ולש קיטפאה

 עטנ ר"מכ אב התע הנהו ...ו"צי וניתלהק

 הזה ןמזבש ...וירבד עיצהו ו"צי ל"נה

 דומעל רשפא יאו ...םיאלוח וברתנ

 וירבדש םתוארבו ...םודקה תוריכשהב

 םיאבגה דובכ ול ופיסוה ...קדצו תמא

 םדקמכ ול םינתונש תוריכשה לע ףסונ ו"צי

 עטנ ר"מכ היהיש ול ונתנ םהילע ףסונ

 םושל הטורפ םוש תתל ךרטצי אלש רוטפ

 ןמ ו"צי וניתלהקב תיבגנ אהת רשא 'יבג

 ןה ל"דקת זומת ח"ר דע ל"דקת רדא יד

 ןיבומשו תלוגלגו תוכרעהו םיסמ תייבגל

 ל"נה ןמז ךשמ לכ תיבגנ אהת רשא טלעג

 םירומג םירוטפב רוטפ ל"נה עטנ ר"מכ אהי

 ל"נה תוניתנ תמחמ הטורפ םוש תתלמ

 יסקנפמ ץפח ירבדע ,ןייטשטעװ .ה .פ)

 ,ב"סרת .,גרוברטפ ,ףסאמ ,"אקארקב להקה

 'מכ םייקישכו ;(ד"קת רָאי ,16 ,א קלח

 ורטפ הז תמועל יזא ל"נה לכ ל"נה עטנ

 םירוטפב ל"נה עטנ 'מכ תא ...םיפולאה

 ללבכמ ל"נה תורשקתה ןמז ךשמ לכ םירומג

 תוכרעהו תלוגלגו םיסמ ןה םלועבש תוניתנ

 טלעגלּפמעטש -- 269 -=

 לכ ראשמו טלעג ןיבוטשו טלעג ןיכאוו+-

 םידירי לע ןה הפ ןה םלועבש תוניתנ

 אל יכ סה דבלמ .ןרדסכ אלשו ןרדסכ

 ,טרָאד) ןתיל ביוחמ הלילח ןוידפל ריכזהל

 ,(ט"קת רָאי 9
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 ץירּפ רעד סָאװ הסנכה יד ,טלשגלטעטש

 ונ :ןדִיי עקידלטעטש ןוֿפ טַאהעג טָאה

 ףערטַאב ַא רַאֿפ טַאהעג םיא ַײב טָאה סָאװ

 תעב ,ךעלדִיי יד ןוֿפ טלעגלמעטש סָאד

 לאקזחי) ? דלָאג טימ ןסָאגרַאֿפ ןעוועג זיא רע

 ,| ,ג"ערּת ,עשרַאװ ,תונורכז ענַײמ ,קיטָאק

2). 
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 -ּפָא ןַא ,םױא טזַײװ ,טניימ ,טלעגנטעטש

 לַאניגירָא ןיא .ץַאלפ ַא ןצונַאב רַאֿפ לָאצ

 סע ןעמענ רימ ."דלעג ןידעדש, טייטש

 רעטליֿפעגסױא רעלעיציֿפָא ןַא ןוֿפ סױרַא

 ןושח ח"ר ןוֿפ הלבק רעטעמתחעג ןוא

 להקה יפולא ידי לע השענ; ,ג'פקת

 השמ 'פ ןוֿפ ןעמוקַאב) "ןירעווש וניתלהקד

 ,(יקצול
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 ומּכ ,שיטקרַאמ ַא רַאֿפ רכׂש ,טלעגלעטש

 ןעמ טכַאמ תורצ סיורג רַאֿפ :טלעגטרָא+-

 סמינוק יד ןעמ טלעשרַאֿפ ;?ןלעטש; ךיז

 ןיא טָאג ַא יװ -- הרוחס רעד ּוצ .רענייב

 זומ ןלָאצ ןוא ,וצ ןעמ טגײל -- למיה

 ,טלעג-דמלמ+ ,טלעגלעטש .,טנעטַאּפ ןעמ

 ןכַאמ הנותח רעדניק טנַײה ,טלעג-הריד+-

 ,19023 .גרוברעטעּפ ,ןעטֿפירש ,ץרּפ .ל .י)

 ,תיבה קדב הרבחד סקנפ ןיא .154 ,וװ

 ,ב/117 ,285 עיצקעלָאק-ןיוועל) אנּפמעק

 ללעטש; :עיציזָאּפ ַאזַא ךיז טניֿפעג ,(מ"רת

 ."רעווארטסא לידנעמ 'ר ןאפ דלעג
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 ךרוד הכולמ רעד לָאצּפָא ,; טלעגלּפמעטש

 וד :ןטנעמוקָאד ףױא סעקרַאמ עלעיצעפס

 ;ןלָאצַאב טינ רַאֿפרעד גינעֿפ ןייק טסלָאז

 טלעגלפמעטש ליֿפ ױזַא סָאד ייז ןבָאה

 ןרהא) ךיוא ןלָאצַאב ייז ןלָאז זיא ,טלעטשעג



 טלעגלּפמעטש

 ,ב"פרת ,ןילרעב ,עיֿפַארגָאיבָאטוװא סקַאזיא

0. 
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 -לפמעטוש רעלעיצעפס ,:טלעגלּפמעטש
 ןלױפ ןיא םירֿפס עשידִיי רַאֿפ לָאצּפָא
 ןגעװ .1775 יי ןט22 םעד טריֿפעגנַײא
 ,םירֿפס עשידִיי ףיוא רעַײטש-לּפמעטש םעד

 ףיוא רָאנ טגײלעגֿפױרַא ןוא טריֿפעגנַײא

 יד ןרעסערגרַאֿפ וצ ,ןדִיי :

 -ונמע טָאה ,תוסנכה-הכולמ

 עידוטש ַא םולבלעגניר לא

 ןעלטיפַאק :ןעז .תוכיראב

 -י ןְקיֵלָאמַא ןוֿפ עטכישעג

 ,סערַײא סָאנעוב ,ןלױפ ןיא ןבעל

 רעשיליּפ רעד ףיוא :423--9

 ןשיד

 ,ג"ישת

 טָאה לעשזרָאכ לטעטש םעד ןיא ץענערג

 ףעמונעגוצ םיא ַײב ןםירֿפס יד| יײז ןעמ

 ןלָאצַאב טלָאװעג ךַײלג טָאה רע םגה

 .414 ,טרָאד) טלענלּפמעטש

01 

 -רַאֿפ ןבָאה יװַא :דחוש ,טלעגקעטש

 טרָאװ סָאד ךיוא םידמלמ יד טשטַײט

 -יי יד ;ןיא ?ךַארפש-"שמוח, יד;) "עצב;

 .(43 ,1 'מונ ,1927 .וװעיק ,ךַארּפש עשיד

 -גקעטש; סרוג ןיא ןהָאזניװעל רעב-קחצי

 עשידיסח רעבָא ןריֿפ זדנוא ַײב :"טלעג

 ןילַא רעדניק ערעייז ...לדער סָאד םייבר

 יִד) לקעּפ ןיא טלענױקעטש טֿפָא ןבָאה

 עט-3 ,1903--ד"סרת ,עשרַאװ ,טלעוו רקֿפה

 טמוק טרָאװ סָאד יװ ױזַא .(21 ,עגַאלֿפױא

 וצ טָאה ןוא ןכײצדניברַאֿפ ַא טימ רָאנ

 רָאנ ךיז טזָאל ,רעכַאמלקעּפ טימ ןָאט

 ןבָאה ,רעדניק עשייבר יד ,ייז זַא ,ןשטַײט

 ,לקעּפ ןיא (טלעגנקעטש) דחוש טקעטשרַאֿפ

 .טלעגלקעּפ+ וצ םינָאניס ַא
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 ףיוא ןַײז רֿבוע רַאֿפ סנק ַא ,טלעגֿפָארטש

 ןטכילֿפ ןייק ןַײז םייקמ טשינ רעדָא ץעזעגַא

 בָאה טָאטש ןיא ןעמוקנַײרַא םַײב ךַײלג

 -עגנָא-טשינ ַא ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז ךיא

 בָאה ךיא -- הׂשעמ רעכעלנַײּפ ןוא רעמענ

 קילג ןרַאֿפ ."לָאצנעדוי, ןלָאצַאב טזומעג

 טלעגֿפָארטש - 200 ==

 ןיא ןעמ טָאה דַיי ַא ןרעװ וצ ןריובעג

 ןימ םעד ןלָאצ טֿפרַאדעג דנַאלשטַײד ץנַאג

 ןעמ .יֿפ עביל יד רַאֿפ טלָאצ'מ יװ ,לָאצבַײל

 -לָאצ רעד ,לצנער ןַײמ טקוקעגכרוד טָאה

 ,עַײנ ַא ןטרָאד טקעדטנַא טָאה רעטמַאַאב

 ךיא ןוא ,עקלומרַאי-ףָאלש ענעגָארטעג טשינ

 -ַײטש םעד ןלָאצַאב רַאֿפרעד טזומעג בָאה

 טלענֿפָארטש ךיוא ךָאנ וצרעד ןוא רע

 םעד ןגעוװ רעירֿפ בָאה ךיא סָאװ ,רַאֿפרעד

 ,סעגרָאּפ סעזָאמ) טעדלעמעג טשינ ןיילַא

 ,עשרַאװ ,ָאװיי ןוֿפ ןטֿפירש עשירָאטסיה

 רימ זיא דנַײרֿפ רעטוג ןייק ;(209 ,ו| ,9

 ףעװעג טינ רעטסַײמרעגריב רעקיזָאד רעד

 ןטײקיטַײרטש טַאהעג ןבָאה רימ םורָאװ

 ןיא ןענאטשעג זיא זיוה ןַײמ .ךיז ןשיווצ

 תושר םעד וצ טרעהעג טינ ;ַײרֿפ רעד

 -עג ךימ טָאה רעבָא רע ,טַארטסיגַאמ םענוֿפ

 ןענַאּפשנַײא טלַאװעג טימ ןדִיי ַא סלַא טלָאװ

 -עג טינרָאג זיא ןוֿפרעד .טַארטסיגַאמ ןיא

 -ֿפָארטש טסָאקעג םיא טָאה'ס ןוא ןרָאװ

 ,עיפַארגָאיבָאטװַא סקַאיא ןורהא) טלעג

 גנוטלאורעפ עיד ;(19 ,ב"פרת ,ןילרעב

 ערהיא עכלעוו ןעגינעיעיד טכער סאד טאה

 ןעד רעדא רעדלעג-פארטש .,עגארטאייב

 -העוו (םירדנ) עדבילעג רערהיא גארטרע

 ןרעגייורעפ ןעלהאצ וצ טאנאמ סכעז דנער

 רטש) ןעזעילש וצ סיוא סניארעפ םאפ

 ,ב"טשש ק"קד םינרבקד אשידק הרבחד תונקת

 'טרַא ,17 ,1856 ,גרובסארטש ...ןעטוטאטש

 טימ רענשזָארָאטסָא רעטַײװ ייז ןענַײז ;(24

 ךַײא זיא סע ,ןבעג הקדצ עשיווטיל ערעַײא

 ןיק טָאה סעזיד סָאד ןעשעג קילג ןייא

 ןיוש ריא עטעה טסנָאז ,ןעזעג רעקסייצילָאפ

 ,ד"מא) טלָאצַאב טלענּפָארטש רעלָאט ןייא

 -יטסעל רעד נוא ךוזעב רעגיטַײצנוא רעד

 ךעצ ;(85 ,1878--ט"לרת ,ענליוו ,טסַאג רעג

 ןוֿפ טלעגֿפױקנַײא+- :תוסנכה טַאהעג טָאה

 -לַא; ןוֿפ טלעג-הרֿבח+- ,רעדילגכעצ עַײנ

 עלעיצעּפס ,ןטלענפָארטש ,סרעטסַײמ "עט

 רַאֿפ ןוא ןעלקיטרַא עסיוועג ןוֿפ ןלָאצּפָא

 עזעידיי ,רעצינשיו .מ ר"ד) ןכַאז-הקזח

 ,עטיל ןיא ןוא ןליוּפ ןיא ןכעצ-הכאלמ-לעב



 טלעג-תורטש

 ןוֿפ ןטֿפנקנַײא יד ;(15 ,ב"פרת ,ןילרעב

 -רָאֿפ=- (א :ןוֿפ ןעײטשַאב ןײארַאֿפ םעד

 (ג ,טלעגסטירטנַײא-- (ב ,טלעגסגָאלש

 ןוא סעסקעט (ד ,טלעגגָארטַײב לַאטרַאװק

 עטששרע ןוֿפ ןאשוטיטסנאק) טלעגעֿפארטש

 סגנוציטשרעטנוא ןעקנַארק רעקוועדעוודעמ

 ,לירּפַא ןעט 5 םעד טעדנירגעג ,ן'יארעפ

 5 9 :ךיױא ;1 8 ,5 'טרא ,11--10 ,6

 ,א/226 ,שאוהי-קאוויּפס .(רעטלענֿפָארטש

 .ב/597 ,קבא :טלעג-ףָארטש ...סנק
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 (ט"חר ,(תועמ-תורטש :ךיוא) ,טלעג"תורטש

 ףיוא עזיד דבלמ :הקדצ ןוא שדוק-ילּכ יד

 םגו וניתלהקד םידיחי עלא ךָאנ ןייז עגהאל

 סאד םתנותח ןמזב םוא טֿכילֿפרֿפ םיחרוא

 וצ דלעג תורטש דנוא ןישודק עטלהאפב

 תפוק ךותל טֿכינ רבא סכלעװ .ןלהאצ

 וא ברהל ןרדנוז .טרעװ טכארבג הקדצה

 הלהקה ידבעושמ יראשלו ונמזב ץ"מה

 סאד לאֿפעג ןיא רססיוא .טרעװו טלהאצג

 טלפאט ןעד עֿכלעװ .ןייז םיחרוא הלּכו ןתח

 אװ .ןלהאצ ןזומ דלעג תורטשו ןישודק

 סאד .טמוק הקדצה תפוקל הצחמה ןוֿפ

 םדוק רממיא טרעװ תועמ תורטשו ןישודק

 תוגהנהו תונקת) ןדרעװ טלהאצג ןזזומ הפוחה

 ,| יּפאק ,ב/הל ,ס"קת ,םדרטשמא ,גאה

 -עגנָא טרעװ בס 'טרַא ןיא .(ס--ט"נ 'טרַא

 :ש"חר םעד ןוֿפ םוכס רעד וליֿפַא ןבעג

 טלהאצג טרעװ תועמ תורטש עדנעפערטב

 ל"ע יֿכלעװ רטש רדהעי רֿפ ש"ב ד"מל טימ

 -מהענ .ןדרעװ טנֿכײצג וניתלהקד םינמאנה

 ,בהז יצח םינמאנ השלשה ןמ רדהעי רֿפ ךיל
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 -נָא, ,(טלעגנַאַאש :טדערעגסיוא) טלעגנַײש

 לָאמ ןטשרע םוצ ןקוקנָא ןרַאֿפ ,טלעגקוק

 -ייֵלׂש םעניא בוטש ןיא ןתח םַײב הלּכ יד

 דבכמ טלָאװעג טָאה'מ סָאװ ןרעדעי ."רע

 טָאה ...הלכ יד ןקוקנָא דוֿבכ םעד טימ ןַײז

 השמ) הנּתמ ַא ןיווװ לָאצפָא םעד ןבעגעג

 ,1924 ,עשרַאװ ,עיגָאלָאליֿפ עשידִיי ,רערעל

3---394). 
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 טלעג-םימוליש -= 211.==

 רעשּפיה ַא ,סעמוס ערעסערג ,טלעגנייש

 -נַײרַא לָאמ ןייא ךיז טָאה רע :לַאטיּפַאק

 -רַאֿפ טָאה ןוא ַײרעלקעמ ןייא ןיא טשימעג

 םעד ןוֿפ .לבור טנזיוט לָאמ ןייא טימ טניד

 רעלקעמ ןרָאװעג ןיוש רע זיא ןָא טנעמָאמ

 -נייש ןענידראֿפ וצ ןביוהעגנָא טָאה רע ...

 איד ,(ר"מש) שטיװעקַײש .מ .נ) טלעג

 סחנּפ ;(46 ,ו ,ו"מרת ,ענליוו ,השורי עכַײר

 טגעלֿפ רע ןוא ןטלעג ענייש טנידרַאֿפ טָאה

 ןיא רעדירב עטוג ענַײז טימ ןבעלרַאֿפ סָאד

 איד ,ןוחא ריאמ) ָאװטסַײטלוה ןיא ,ןטרָאק

 טסָאה ;(98 ,ס"רת ,ענליוו ,רעגעווש אייווצ

 ,ןלַאֿפעגנַײא זיא רימ ,בַײװ ןַײמ ,טרעהעג

 ךדשמ ןיוש ךיז ןבָאה זדנוא ןעװ טצעי

 ןיוש ךָאד רימ ןענַײז ,ֿבר םעד טימ ןעוועג

 ןוא ...ןיול םעד ןרעכעה ןלעװ רימ ,םיסחוימ

 ,ןרעדנַא ןייא ןעמענוצ ןלעוו ייז ןלעו רעמָאט

 רע ןוא ֿבר םוצ ןייג יז טימ ןעמ טעװ

 ךָאד רע טעװ ,ןּתוחמ ןייא ןיוש ךָאד זיא

 -סיוא סָאד ךָאד טעװ ,טכערעג ןבעג זדנוא

 יד ,לעגיצ לאיחי) טלעגנייש ןיוש ןכַאמ

 -רטעיּפ ,עטכישעג עכילרעדנואוו ענהעש

 ןזעװעג טשינ זיא רע ;21 ,א"ערת .,בוק

 רעבָא רַאֿפרעד ,רענידרַאֿפ רעסיורג ןייק

 טָאה ןוא טבעלעג םַאזרָאּפש רעייז רע טָאה

 ,ןילַאג .ז} עזג) טרָאּפשעגּפָא טלעגנייש

 --ד"ערת ,עשרַאװ ,ןערעוו וצ ךַײר טסנוק יד

 ךיא ;(42 ןוא 26 ,13 :ךיא ;17 ,3

 זַא ןעמולבנעזָאר טגָאזעג לָאמַא ךָאנ בָאה

 זַא ,טֿפעשעג סיורג ַא ןכַאמ ָאד ןעק ןעמ

 לאקוחי) טלעגנייש ןענידרַאֿפ ָאד ןעק ןעמ

 ,וװ ,ד"ערּת ,עשרַאװ ,תונורכז ענַײמ ,קיטָאק
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 -וליש : רוציקב ךיוא בור'ס) טלעג"םימוליש

 םמש חמי ןשטַײד סָאװ טלעג סָאד ,(םימ

 יִד ןיא בױר ןוא ןברוח ןשיצַאנ ןרַאֿפ ןלָאצ

 -רַאֿפןיק רעיײז ןוא ה"שת--ח"צרת ןרָאְי

 טרָאװ סָאד .קלָאֿפ ןשידִיי םעד יפלּכ ןכערב

 עקַאט טרָאד ןוא לארׂשי תנידמ ןוֿפ טמַאטש

 -ַאמַארד רעד ןעמוקעגרָאֿפ ןטשרע םוצ זיא

 יד ףיוא .םימוליש יד םורַא ףמַאק רעשיט



 טלעג-םימוליש

 -- ב"ישת ,תבט אי--ט) 40--38 ןעגנוציז

 תסנּכ רעטייווצ רעד ןוֿפ (1952 ,9--7 ינַאי

 רעיש טָאה סָאװ ,לייטרוא רעד ןלַאֿפעג זיא

 ףיוא לארׂשי-תסנּכ יד ןטלָאּפשעג טשינ

 תקולחמ םוטעמוא ןעוועג הברמ ןוא ןעייווצ

 יד .גָאט ןקיטנַײה םעד ףיוא זיב ןדִיי ַײב

 -ןיינ ןוא ָאי יד ןוֿפ אירטו אלקש עצנַאג

 טקורדעגּפָא זיא םימוליש ןגעװ סרעגָאז

 טיול .964--895 ,א 'ב ,תסנכה ירבד ןיא

 ןעמונעגנָא םימוליש זיא גנומיטשּפָא רעד

 ,רַאֿפ ןעמיטש 61 טימ לּכה-ךסב ןרָאװעג

 ךיז 5 ןוא ןעװעגַײב טשינ 4 ,ןגעק 0

 ,ב/964 ,טרָאד) ןעמיטש ןוֿפ ןטלַאהעגּפָא

 רעשטַײד רעד טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא יד

 לארׂשי ןוֿפ םּכסה רעד ךיוא ןוא גנוריגער

 -עטַאמ עשידִיי רַאֿפ ץנערעֿפנָאק, יד ןוא

 טָאה *דנַאלשטַײד ןגעק תועיֿבת עלעיר

 םוירעטסינימ ןרעסיוא סָאד ןעוועג םסרֿפמ

 םיכמסמ :ךוב ַא ןיא לארׂשי תנידמ ןוֿפ

 ןיבו לארׂשי תלשממ ןיב םכסהה רבדב

 םתחנ) הינמרג לש תילארידיפה הקילבופרה

 -וצ .(גרובמסּכולב 1952 רבמטפסב 10יב

 ךיא לעװ לַאירעטַאמ ןוֿפ עֿפש רעד ביל

 עדייב ןוֿפ ןטַאטיצ עקיניא ןעגנערב רָאנ

 יד} ייז זיא ךיוא :ןגעק ןוא רַאֿפ ,םידדצ

 סָאװ} רע ןעוו זַא ,רָאלק ןרענגעק-םימוליש

 ןטסדנימ םעד ןבָאה לָאז ןםימוליש רַאֿפ זיא

 -םימוליש יד ןוֿפ טַײקרשּכ רעד ןיא קֿפס

 ןוֿפ ןברק ַא וליֿפַא רע טלָאװ ,רעטלעג

 :ןרירוצ ייז וצ ךיז טזָאלעג טינ םזיצַאנ

 רַאֿפ ףיירט סע זיא ,ףיירט זיא סעּפע ביוא

 סע זיא ןגיוא ענַײז ןיא רעבָא .ןעמעלַא

 ףיט ןַײז זיא סָאד .תורשּכה תילכּתב רשּכ

 גנונימ עטבעלעגכרוד ןוא עטכַארטעגכרוד

 ;(3 ,1955 ,11 ינוי ,גָאט רעד ,רעגינ .ש)

 -יסקעל ןשידִיי ןוֿפ סרעטעברַאטימ יד| רימ

 םיּכסמ טנעצָארּפ טרעדנוה עלוֿפ ןענַײז |ןָאק

 ,סעיצַאזינַאגרָא עשידִיי עלַאנָאיצַאנ יד טימ

 -טלעג ןשטַײד יד ןוֿפ ןענָאמנַײא סָאד זַא

 ןשידַיי ןטבױרעגנָא ןרַאֿפ ןעגנוקידעשטנַא

 רימ .טקיטכערַאב שילַארָאמ זיא ןגעמרַאֿפ

 טינ ױזַא ןטלָאװ רימ ןעו זַא ,ןרעלקרעד

 טלעג-םימוליש = 212 --

 טרירעגוצ טינ ךיז רימ ןטלָאװ ,טביולגעג

 עקיזָאד יד ןוֿפ תחא הטורּפ ןייק וצ וליֿפַא

 -סױרַא רַאֿפ ךיוא ןענַײז רימ ...רעטלעג

 ןלייצרעד ןלָאז סָאװ ,קרעװ רעמ סָאװ ןבעג

 רעזדנוא ןוֿפ ןבעל ןכַײררָאלג םעד ןגעוו

 ןוא ,םוטנדִיי ןשיעּפָאריײא-חרזמ ןטעדנעלרַאֿפ

 רימ ...ןברוח ןסיורג םעד ןגעװ רקיעב

 ערעזדנוא דלַאב יװ זַא ,טגייצרעביא ןענַײז

 ןקיזָאד םעד ףיוא רָאנ ןלעװ סעיצוטיטסניא

 -וליש יד ןדנעװרַאֿפ קעווצ ןכעלסילשסיוא

 םענייק רַאֿפ ךיז יז ןלעװ ,רעטלעג-םימ

 ,ךָאנ טרעקרַאֿפ ;ןרעֿפטנערַאֿפ ןֿפרַאד טינ

 רַאֿפרעד ייז ןלעװ תורוד עקיטֿפנוקוצ יד

 ןעגרָאמ-גָאט רעד) רַאבקנַאד ןַײז ןוא ןביול

 ערעדנַא יד ;(12 ,1955 ,19 ינוי ,לַאנרושז

 -טרָאװטנַארַאֿפ ןײלַא ןענַײז םיֿבושי עשידִיי

 -רַאֿפ ןענַײז רימ .ןעגנואוט ערעייז רַאֿפ ךעל

 זדנוא ַײב ןוא .ערעזדנוא רַאֿפ ךעלטרָאװטנַא

 וצ טלעג-םימוליש סָאד ןעמענ סָאד טריֿפ

 -דנוא ןיא ןעגנולעטש עקידנריזילַארָאמעד

 טצונ זדנוא ַײב .טײקכעלטֿפַאשלעזעג רעז

 דיירסיוא ןרַאֿפ ןברק-יצַאנ םעד סיוא ןעמ

 ןענַײז סָאװ ,קעװצ רַאֿפ טלעג ןעמענ וצ

 רַאֿפ ןוא ,תונברק-יצַאנ יד ןוֿפ אקווד טינ

 טשינרָאג סיצַאנ יד ןוֿפ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 ןעגרָאמ-גָאט רעד ,גרעבדלָאג .צ .ב) ןטילעג

 ביוא רעבָא ;(4 ,1955 ,22 ַײמ ,לַאנרושז

 רעדנעל רענַאקירעמַא-ןייטַאל עסיוועג ןיא

 יד ןוֿפ "ןעַײל; וצ םינקסע ךיז ןבַײלק

 עקידנֿפױל יד רַאֿפ רעטלעג-"םימוליש,

 שארב סעיצוטיטסניא יד ןוֿפ סעבַאגסױא

 ןקעד וצ ףיוא רעדָא ,ןעייטש ייז עכלעוו ןוֿפ

 ,ןרָאי ןוֿפ ןיוש ךיז ןעַיצ סָאװ ,ןטיציֿפעד

 -וליש, יד ןעלדנַאװרַאֿפ וצ לולע סע זיא

 רעד רַאֿפ הנּכס ַא ןיא רעטמלענ-"םימ

 ןוֿפ לַארָאמ רעד רַאֿפ ןוא טעטיוװיטקַא

 עשידִיי יד ...טַײקכעלטֿפַאשלעזעג רעזדנוא

 סע ןֿפרַאד גנוניימ עכעלטנֿפע ןוא עסערּפ

 טוג ,טכילֿפ רעטסקילײה רעייז רַאֿפ ןטלַאה

 -םימוליש יד יװ םעד ףיוא ןבעג וצ גנוטכַא

 ַא ,הכרב ַא) טעטלַאװרַאֿפ ןרעו רעטלעג

 לָאמַא ךָאנ) ?הללק ַא ו"ח רעדָא ,הנּכס



 טלעגרעליש

 -גיא-תועידי .(רעטלעג-"םימוליש, יד ןגעוו

 -עמַא-ןיײטַאל ...רַאֿפ ןיטעלויב-עיצַאמרָאֿפ

 רענַאקירעמַא ןוֿפ ...ןבעגעגסױרַא ,עקיר

 טסוגיוא ,סערַײא-סָאנעוב ,טעטימָאק ןשידַיי

 םצע רעד ןיוש ;(3--2 ,172 'מונ ,5

 ןלעוּפ ךיז ַײב טנעקעג טָאה'מ זַא ,טקַאֿפ

 ןייא ַײב ןשטַײד יד טימ ןצעזװצקעװַא ךיז

 יײז טימ ןעלדנַאה ןוא ןעלדנַאהרַאֿפ ,שיט

 ,סנױזַא סעּפע זיא ,רעטלעג-םימוליש ןגעוו

 ןטּפשמרַאֿפ ןלעװ תורוד עקיטֿפנוקוצ סָאװ

 רעד .לקע ןטסערג םעד טימ ןֿפרַאװּפָא ןוא

 -וצ רָאנ ָאד טָאה'מ זַא ,ץוריּת רעטנַאקַאב

 ךָאד זיא ,רעטלעג "עשידיי,+- ןגָארקעגקיר

 -רעדנַאנוֿפ ןבָאה ןשטַײד יד םורָאװ ,ןיזמוא

 ןלָאצ סָאד זַא ,טלעװ רעד רעביא טקױּפעג

 -מוא; םעד רַאֿפ טלעגזיילסיוא+- ןדִיי יז

 יד יבגל ןעגנַאגַאב זיא'מ סָאװ ,"טכער

 סָאד זיא אליממ זַא ױזַא --- ,ןָאילימ סקעז

 ,שרעדנַא סעּפע טשינ ,טלעג - שֿפֹנ - רֿפוּכ+-

 יד ַײב ןעמונעג ,טלעג-שֿפנ-רֿפוּכ-- ָאי

 ןעגרָאמ-גָאט רעד ,ןילטייצ ןרהא) !םיחצור

 יײז רעדייא ;(6 ,1957 ,22 ַײמ ,לַאנרושז

 רענעמ יד ןענַײז ,לארׂשי ןוֿפ קעװַא ןענַײז

 ,םימוליש ןעמענּפָא דנַאלשטַײד ןייק ןרָאֿפעג

 לארׂשי תנידמ סָאװ ,םימוליש עשיגַארט יד

 וצ ידכ ,טריֿפעגסױא ןוא טריֿפעגכרוד טָאה

 ןוֿפ ױבֿפױא ןטימ ןייגנָא רעטכַײל ןענעק

 רעד סָאװ ,םימוליש יד -- הנידמ רעד

 סָאד ןָא טליֿפ טרָאװ םענוֿפ ןײלַא גנַאלק

 -עג ןעמ טָאה .טעמוא ןרעווש טימ ץרַאה

 יד טָא קירוצ רָאי ןעצ ַא טימ טכַארב

 יז ןבָאה לארׂשי ןיא .לארׂשי ןייק ןדַיי

 וליֿפַא ןענַײז ייז ןוֿפ עקינייא ןוא טבעלעג

 טַײקכעלגעמרַאֿפ רעייז וצ .ןרָאװעג ךַײר

 -ןליש סעמוס עשּפיה ןגָארקעגוצ ייז ןבָאה

 ןוֿפ קעװַא ייז ןרָאֿפ טציא .טלענ-םימ

 רעד ,קיווײל .ה) לָאמ עלַא ףיוא לארׂשי

 5 ,1957 ,9 'װָאנ ,גָאט
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 דנַאֿפסֿפליה ןַא רַאֿפ טלעג ,טלעגרעליש
 תונּתמ ןבעג רעדָא םירמוש ןעגניד וצ
 ןטלַאהּפָא ןלָאז יז זַא ,רערעל ןוא סיחלג

 טלעגרעליש = 213 =-

 ,"ףיילג ןייא , ןוֿפ םידימלּת עכעלטסירק יד

 ןוֿפ דיי ףױא ןקַאֿפנָא תוחיצר ןוא בױר
 ץנַאג ןבָאה תוליהק עשידִיי ךס ַא סָאװ
 -עג גרעבדירֿפ סקנּפ ןיא .:ןטילעג טֿפָא
 ןרָאי יד ןשיװצ ,ב/57 'ז ףיוא ךיז טניֿפ

 טלעגרליוש, :עיציזָאּפ ַאזַא ,ב"לש---ג"לש

 יֿבוט} "ה"ט םילופכ 'הו תיב שאר 'הז יצח
 ןוא רעטשרע רעד לַײװרעד -- {? ריעה

 ןוא ללכב טרָאװ ןרַאֿפ רוקמ רעטסעירֿפ
 עקידרעטַײװ יד .טרֿפב דנַאלשטַײד רַאֿפ
 הלהק לכ :ןליוּפ ףיוא רָאנ ןזַײװ םירוקמ

 רוכשל 'יביוחמ וילע ארקנ להק םש רשא
 ןה המצע הלהקב ןה ,טלעג ר"לישב
 הלהק ןיאש םהל 'יכומסה תוריעו םירפכב
 ןםןתלוכיב ןיא םאו .הנממ הבורק תרחא
 יניע תואר יפלו הנידמה ךותמ םהל ועייסי
 סקנפ וא הנידמה סקנפ) הנידמה יגיהנמ
 -רעב ,אטיל תנידמב תוישארה תולהקה דעו
 ;(163/7 :רָאי :הלש 'יס ,70 ,ה"פרת ,ןיל
 ינשו ר"לטשכייר םירשעה ןרבד לע} ד"ע
 -ארג חלגל ןינתונש ןןירקיו ןיריק 'ידגב
 ןטַאטשוארֿפ} טאטשןארפ ריעמ יקסוואב
 ףסאתהב םויה ןה טלעגרליש ןיגב הנשל
 ןנופ ק"ק יגיהנמ יניצקהו 'יפולאה דחי
 ..יניצקה תא ורריב ו"צי 'ינידמה יגיהנמו
 טילעג ר"לישה ובגי םהש ןנזוופ ק"קמ
 קסעב םש קסעתהל ש"פל םיאבהמ ל"נה ךס

 כוס 160006555ע0006 ,ןיוועל .ל) ןתמ אשמ

 46ז םזיספ5ןס|ח180/1סמ 1100 6080/16112
 ,41 'מונ ,85 ,1926 ,ןַײמד טרוֿפקנַארֿפ
 ...תואצוה ןובשח :(ה"ת ןוֿפ ןוענג הנקת
 יש אשרוב טלעג רלישל ןםיןבוהז 'ר
 עברא דעו סקנפ) ןןלדּתש השמ 'ר| ש"מר
 ;גנש 'יס ,151/150 ,ה"שת ,םילשורי ,תוצרא

 ,(ב/554 ,טרָאד :ךיוא ןעז
 ,םישודק יד ףיוא "םימחר-אלמ-לא, ןַא ןבילברַאֿפ 1
 תבש ,עקָארק ןיא "ףיילגרליש, םעד ןוֿפ תונברק
 -רעטעּפ ,ףסאמ) ד"כת ,ןװשח ד"כ ,הרׂש ײח 'פ
 -ַאב רעב ךיוא ןעז .(15 ,א קלח ,ב"סרת ;גרוב
 ּוװ ,(ג"פרּת---1922 ,ןילרעב) תונורכז סרעװָאכעל
 ןיא זיא ןי"קת} טַײצ רענעי ןיא :טבַײרש רע
 ,ףױלעגרעליש רעטצעל רעד ןעמוקעגרָאֿפ װָאװל
 יד טָא ןעװעג וָאװל ןיא זיא ןָא גנַאל ןוֿפ לַײװ
 רעטסנעלק רעד ...בילוצ זַא ,הֹּכמ עקידנעטש
 יד ןגעלֿפ ,רעליש א ןוא ןדיי ַא ןשיװצ תקולחמ



 טלעגלסיש

 ,תוררש ןוא םיצירּפ ןוֿפ רעדניק יד ,רעליש
 ,ןסַאג עשידיי יד ןיא ןעמוק ,ןעמענֿפױנוצ ךיז
 בָאה עשידִיי סָאד ןעװעבאר ןוא ןענעגרה ,ןגָאלש
 ןֿפױלטנַא טזומעג ןבָאה ןדיי יד ןוא ,סטוג ןוא
 .(137) ןעװעטַאר ךיז ןוא רעביטש ערעיײז ןוֿפ
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 ,הרעק-הקדצ ַא ןוֿפ טלעג סָאד ,טלענלסיש

 ַא ןיא רופיכ-םוי ֿברע טלעטש ןעמ סָאװ

 -מעל רעד ןוֿפ ןובשח ַא ןיא .הליֿפּת-תיב

 ב"מקת רָאי ןוֿפ הרוּת-דומלּת רעגרעב

 רװַארב בקעי-םהרבא ר"ד סָאװ ,(1782)

 ןוֿפ הסנכה ןַא ךיז טניֿפעג ,טקורדעגּפָא טָאה

 ןשטַײד ןיא .תורעק עקידרוּפיּכ-םוי ֿברע

 ןבירשעג ןוא ןטיברַאֿפ ןעמ טָאה רוקמ

 :"דלעגלעססיש- םוקמב ?דלעגלעססילש;

 וז הסנכה הארקנ תינמרג בותכה ןובשחב

 ופלחתנ הארנה יפכו .,"דלעגלעססילשפ

 ,תומושר) "לעססילש;ב "לעססיש, בתוכל

 סָאד ,(427 :ךיוא ;425 ,'א ,ה"פרת ,ביבא-לת

 ייװצ ךיז טניֿפעג "דלענלעפסיש, טרָאװ

 תוּכוס ןוא ו"כרת ןרָאי יד רַאֿפ -- לָאמ

 אנּפמעק ,םּת יכלוה סקנּפ ןיא -- ח"כרת

 ,479) ווָאקשטוטס .(148 ,עיצקעלָאק-ןיוועל)

 .טלעג-הרעק :(א/487 .,גנובעג
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 עיציזָאּפ רעשינָאקַאל רעד ןוֿפ ,טלעג"רועיש

 אשידק הרֿבח רעד ןוֿפ לכיב-הסנכה ןיא

 (*382 'מונ ןעז) ןרעַײב ,רהּומנטלַא ןיא

 טניימ סָאד זַא ןַײז רעשמ רָאנ ךיז טזָאל

 עיציזָאּפ יד .רועיש ַא ןענרעל רַאֿפ רכׂש

 רַאֿפ 22--17 ,15 ,13 'וז ףיוא ךיז טניֿפעג

 ,רָאא ןעצ ךשמב ,ה"כרת--ז"טרת ןרָאי יד

 ןמ/ ןַאמ ןייא וצ רָאנ ןבירשעגוצ זיא ןוא

 ,ֿפ 1 הנש 'א טלעג רועיש רהאמ בקעי

 רעכעלרעי א ןעװעג זיא סָאד ,'רֿפ 5

 :ןבירשרַאֿפ זיא 17 'ז ףיוא רָאנ ,גָארטַײב

 הנש ןמ רהאמ בקעי ןמ טלענ רועיש;

 7330 םינש 'ב ך"רת דע י"חרת
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 ןוא העיסנ-םי ַא רַאֿפ תואצוה ,טלעגֿפיש

 ףיוא ןייג טלָאװעג טינ בָאה ךיא :טכַארֿפ

 ...םימעט המֿכמ ףיש ןףמַאד} עװרַאּפ ןייא

 -ַאב םיצֿפח יד רַאֿפ ןעמ זומ ףיש רעד ףיוא

 טלעגקיש -- 214 -=

 ןליֿפַא ןייג ןֿפיש ענעי רעבָא ,ןלָאצַאב רעדנוז

 ףרַאד ןעמ םג ,לארׂשי ץרא ןייק ןשזַא) זַא

 סָאװ ,םיצֿפח יד רַאֿפ טלעגפיש ןלָאצ טינ

 סָאד ןעז זומ ןעמ רָאנ ,טימ טָאה רערעדעי

 םחנמ) טלַא ןיוש ןַײז טינ לָאז ףיש יד

 ,אטילד ץינעמַאק ןוֿפ ןרהא ר"ב לדנמ

 .(א/גי ,1841 ,עשרַאװ ,םיתעה תורוק
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 - הסיֿפּת+- ןעז םוקמ - הארמ :: טלעגקיש

 ,ןעגנירד וצ זיא טרָאד הנקּת רעד ןוֿפ .טלעג

 םעד רַאֿפ טלעג-תוחילש-+ ןעמ טניימ סָאד זַא

 -ןטָאלַאש ,(לגניי-קיש :ייהילע) שמש-קיש

 -עּפש ַא טקורדעגּפָא טָאה ןיוועל .ל .שמש

 .םיׂשמש עגונב ןזױּפ ןוֿפ הנקּת עקידרעט

 לי ַא רַאֿפ 'ו ַא ןטיברַאֿפ טושּפ טָאה רע

 טשטַײטרַאֿפ ,טלעג-קוש טנעיילעג טָאה ןוא

 ,טקרעמַאב טשינ טָאה ןיוועל ."דלעגטקרַאמ,

 -רעירֿפ ַא ףיוא ךמוס ךיז זיא הנקּת יד זַא

 :א"ית ןוֿפ אמּתסמ ,('םדקמכ יהי;) רעקיד

 ןקדצ-ןיד-תיב) צ"דב לצא םישמשה ןכו

 םדקמו זאמכ 'יהי ןקיצנַאד} קוצנד דיריב

 ףיסוהל אל התע ןכ זא חככ תוסנכה לכלו

 םדקמכ 'יהי טלעג קושב ונייהד עורגל אלו

 םישמש ינשל ןתיל ביוחמ לילגהמ שמשהו

 ט'ר השלש ןנוופ ק"קמ ואוביש צ"דבמ

 ןרעטנוא הרעה רעד טיױל| הרוק תועמ

 ן"ודוה םורי רסיק = הריקק :טסקעט

 תופ 10ח60658עװ0066 66ז 81055- ,ןיוועל .ל)

 טרוֿפקנַארֿפ

 ןוֿפ הנקּת ,'ו ,97 'מונ ,109 ,1926 ,ןַײמד

 ןַײז קעװַא ךיוא טלַאֿפ םורַא ױזַא .(ב"צת

 -ַאב ןעמ ןוא הריק = הרוק :ירקו ֿביתּכ

 ,ארוק-תועמ :ןענעייל ןתמא רעד ןיא ףרַאד

 ןדָאל ,ןֿפור רַאֿפ טלעג

 ,ןקס}זצפס/גסמ - ,11166050/1014
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 טייג טָא זיא :תואצוה-טסָאּפ ,: טלענקיש

 -ָארּפ ןוא ...!ךעלקעּפ :האצוה עַײנ ַא
 לָאז הרֿבח יד זַא ,עטסרעַײט יד -- ןטקוד

 ...סיֿפ יד ףיוא ןטלַאה ןענעק עקַאט ךיז

 זיא ּוװ טנַײה ?טלענקיש זיא ּוװ טנַײה

 -רַאֿפ ייז טָאה ןעמ ? השבלה עמערַאװ סעּפע

 יײז ףיוא טייג טציא ןוא זומּת םוא ןעמונ



 טלעג-דומיל-רכׂש

 -קעז ַא ,ןויטבמס .מ) רעטניוו רעריביס ַא

 ,(280--219 ,1953 ,זירַאּפ ,לייט-טלעוו רעטס

 .טלעגקיש .. .ָאקנַארֿפ ,145 ,ץלוש
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 -רכׂש :ללכ ךרדב) טלעג"דומיל"רכש

 ריא :טלעג-דמלמ+- יװ ךה ונייה ,(דומיל

 ןטַאט םַײב טָאה יבר ןַײמ זַא ,ןסיוו טזומ

 -יוו ןרָאװ ,ןעמונעג טינ דומיל-רכׂש ןייק

 טָאה ,טגָאזעגוצ םיא טָאה עטַאט רעד ליֿפ

 -תודמעמ+ ףיוא טנכערעגפָא םיא סע רע

 -- רעמ שינ ,ןגעו סניבר םענוֿפ טלעג

 -דומיל-רכׂש טֿפרַאדַאב יבר ןַײמ טָאה סָאװ

 -יל .י-י| ילו יקחצה ןיצק-ילע) ?טלעג

 ,רׂשבמ לֹוק ,"לעגנוי עשיליופ סאד; ,ןיקצענ

 -רעביא ןיא ;ג/207 ,27 'מונ ,1867 ,סעדַא

 וצרעד ;(17 'ז -- 1868 ,סעדַא ןוֿפ קורד

 לסיבַא ,טנכדשעגוצ לסיבַא ךָאנ רע טָאה

 ןיא םיארונ םימי דומע ןרַאֿפ טנװַאדעגוצ

 שידק טגָאזעג לסיבַא ,לכלוש שרעדַײנש ַא

 ןגָאז םילהת ןוֿפ לסיבַא ,סעקינטידזעב ךָאנ

 ךעלווירב ןוֿפ לסיבַא ,הלוח ןכַײר ַא ףיוא

 ןענַאמ ערעייז וצ סעקטַאדלָאס רַאֿפ ןבַײרש

 רע געלֿפ ןעמעלַא ךָאנ ןוא ,ןַײרַא קלָאּפ ןיא
 -קעמש סעיצנערָאק ןוֿפ הֿבינגב ןכַאמ ךָאנ

 ןשָארג ַא ,לזַײלק ןיא ןֿפױקרַאֿפ ןוא קַאבַאט

 םעד רע ףרַאד ךָאנ סָאװ ,ונ ;עלעקשוּפ ַא

 עשידיסח סָאד) ?טלעג-דומיל-רכׂש סנטַאט

 טלָאמעד ןוֿפ ;(26 ,:ט"סרת ,ענליוו ,לעגנּוי

 ןדמלמ יקדרד רעד} רעזייל דוד טקור ןָא

 ךיז וצ טינ רעמ טלעג-דומיל-רכׂש סָאד

 -עק-טעלישז רעטעװעצלָאמשרַאֿפ רעד ןיא

 ןֿפױא ךיק ןיא קעװַא סע טגייל רע ,ענעש

 ,ןָאסלעגרעב דוד) רעטצנעֿפ ןטמירקעגסיוא

 ;(16 ,ביורד ,וש 'ב ,1923 ,ןילרעב ,קרעוו

 יד וצ טקישעג ךימ טָאה ,|עמַאמ יד ,יז

 ןוא ,עטלָאצַאב-טסכעה יד ,םידמלמ עטסעב

 וצ רימ טימ רערעל ַא ןעגנודעג ךיוא טָאה

 סָאד .עקיטעמֿפירַא ןוא שיסור ןענרעל

 -עגּפָא טושּפ ןעוועג זיא טלעג-דומיל-רכׂש

 רעד ,גרעבסָאלש ףסוי) ןסע ןוֿפ טרָאּפש

 .(א/4 ,1957 ,7 'צעד ,גָאט
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 טלעגֿפַאלש -- 215 ==

 -כענרעביא רַאֿפ ןלָאצ סָאד ,טלעגֿפָאלש

 רעגעלטכַאנ רַאֿפ רעדָא שדקה ןיא ןקיט

 -יג אוי טניה טייז ריא טיגאז רע :םּתס

 זאד ףיוא טעב םנייא ןיא .אור טימ ןגעל

 ןונ ראו ףױא אד 'נוא .טייריב טשעב

 זיו אינש ךילייל ראפ טוג ןייא .טיירפשיג

 .ןשעגרוֿפ ךא ןטֿכענ ךיא באה ןונ .ןשעוויג

 זא .טלעג ףולש זאד ןשייה וצ ןא ךייא

 טלעװ איד ןיא לארביא זיא ןטיז רעד ןונ

 פ"פ ,ךוב אוק ,םילשמ רפס ,ךלוװ השמ)

 (ףולש) תוריכש םגו ;(א/נ ,ז"נת ,ןיימד

 םהינשל כ"ג םהל ויהי טסאפמ רכשו דלעג

 ןה ;(פ"ת ,313 'מונ ,506 ,ןײטשכַאװ .ב)

 שכלעו תושמש תמחמ ןהו ילש תוריכשה

 תמחמ ןהו ןהעז רפ באה םישדח הרשע ךיא

 ...םיחרואהמ טלעג ףולש ןהו ןיטכאוו

 םינמוזמ תועמב שממ ידיל יתלבק לכה תא

 רימ ןעוו :(פ"ת ,214 'מונ ,508 ,טרָאד)

 ןיא / טכענ הכילטע פ"פ ןיא רונ ןייז

 ןירעג רימ ןילעװ טלעג ףיולש ןיצאפ

 / סיולק איד ןיא קנעב איד ףיוא / ןיראפש

 ַא; ןַאמַײרֿפ ןרהא) ןיראֿפ םורא רימ ןיזומ
 ,"ה'י ןט18 ןוֿפ דיל-םירוחב רעטרוֿפקנַארֿפ
 ;(346 ,1938 ,ענליו ,13 'ב ,רעטעלבָאוויי

 ןיצאפ ןייא / ןיבעג זנוא ןמ טוט טעלב ןייא

 ןיבענ רעד ןיגעל רימ ןיזומ טלעג ףיולש

 ןיק רידנע כױא טאה ןמ ;(347 ,טרָאד)

 ןיצאב ןײא םהיא זיב /ןמוקיב טעלב
 ,טרָאד) ןמוניג ןיראו זיא טלעג ףיולש

0 
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 ַא ַײב ןעװעטרַאװ רַאֿפ רכׂש ,טלעגֿפַאלש
 לוגס ַא) ןעכטאמ עקנַארג סאד ריפ :הלוח
 תשא ןדשמש רעד םדיא -- {ףלַא ןרעטנוא
 דנוא טכיל ,ץלָאה טלעג פַאלש ריפ הפיקע
 ,סַאזלע ,ץלוז ,ארבח-רעביױו סקנפ) עהימ

 רָאנ רָאֿפ טמוק טרָאװ סָאד לַײװ .(ב/3

 ןריוויטָאמ ךיא ליװ ,סקנּפ ןיא לָאמ ןייא
 ןוא טלעגֿפַאלש סָאװרַאֿפ ,עיציניֿפעד יד

 טַאלב ןבלעז םעד ףיוא .טלעגֿפָאלש טשינ

 ןעכאווא :סעיציזָאּפ עכלעזַא רימ ןעניֿפעג
 לוגס ַא "רעדכאוו אייוצ ריפ, ,"ןהאל



 טלעג-םכילע-םולש

 ןייא ריפ, ,ןהָאל טרַאװ,; ,(ףלַא ןרעטנוא

 רעבירעד ,?ןעכטאמ ןעקנַארג םייב טכַאװ

 םעד ןוֿפ טַײטַאב םעד ןשטַײטסיױא ןעמ ןעק

 לּפטמ רַאֿפ רכֹׂש ָאד טניימ ןעמ זַא ,טרָאװ

 -ייא ,לדיימ ףַאלש ַא ייב ןכַאװ ןוא ךיז ןַײז

 ןקנַארק ַא ייב ןֿפָאלש רַאֿפ םתס ןלָאצ רעד

 אביקע ןוֿפ ױרֿפ יד .טלעגֿפַאלש ןכל --

 ןבלעז םעד ףיוא רדסּכ טרירוגיֿפ שמש

 -סיוא,; קירבור רעד ןיא סקנּפ ןוֿפ טַאלב

 וצ זיא סעיציזָאּפ ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ .*עבַאג

 ַא ןוא עטשמש ַא ןעװעג זיא יז זַא ,ןעז

 ריֿפ ץאק הפיקע תשא ןא :ױרֿפסטרַאװ

 רֿפ איורפ ןייז שמש הפיקע ןא ;ןהָאל טכַאװ

 ןרעטנוא לוגס א) טכאנ דנוא גַאט אייווצ

 ןייז הפיקע ןא ןעבעגסיוא :םתס ךיוא ;(ףלַא

 תשא לטעי ןא :רעדָא ;ןהאל רהיא איורפ

 ןבעגעגנָא זיא סעיציזָאּפ לָאצ ַא ַײב .הפיק

 רָאנ ,רָאי ןייק טשינ רעבָא שדוח רעד רָאנ

 ייוצ ךיז ןעניֿפעג ב/22 'ז ףיוא יװ ױזַא

 -תושמש סלא רעקקעה לטייג סעיציזָאּפ

 לולא 'י ןוא י'רת טבש ח"כ ןוֿפ) ?ןהָאל

 -עג (1238--127) סקנּפ ףוס םוצ ןוא (י"רת

 ארבח-רעביוו רעד טסילא ַא ךיז טניֿפ

 -ֿבח יד ןשיװצ ןוא "ב"ירת וילסכ שדוחב

 תנמלא לטי; ךיוא טנָאמרעד טרעװ תור

 -ַאב סעיציזָאּפ עלַא יד ."ה"ע ןהכ אביקע

 ןייא ןגעוו דייר יד זיא ָאד זַא ,רָאלק ןוַײװ

 -שמש יד לטיי ,ױרֿפ סאֿביקע ןגעוו ,ןָאזרעּפ

 .ארֿבח-רעבַײװ רעד ןוֿפ עקרעטרַאװ ןוא עט
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 םעד הניתנ ַא (א ,:טלעג"םכילע"םולש

 :ןעמוקנָא רעדָא ןרָאֿפקעװַא םַײב שמש

 רעד שמש-שרדמ-תיב רעד זיא ַײס יװ ַײס

 -ַײז םיּתב-ילעב עלַא לַײװ ,שמש רעטכער

 ,טלעג-הּכונח+- םוצ :םיּתב-ילעב ענַײז ןענ

 ֿברע לסיש רעד וצ ןוא טלעג-םירוּפ+- םוצ

 םעד ןוֿפ רעמ םיא ןעמ טיג רוּפיּכ -םוי

 תעשב ןוא ,טלעג-םכילע-םולש שמש-לוש

 ןעו רעדָא קעװַא ןרָאֿפ םיּתב-ילעב ענַײז

 וצ דימּת םיא טמוק ,ןרָאֿפ וצ ןעמוק ייז

 יד ,םיׂשמש-להק יד טסעומש רעװ .ןבעג

 ןעמ טלעש יד .הניתנ ןענָאמ רָאנ ןעייג

 טלעג-םכילע-םולש -- 216 --

 טָאה עמ ןוא תוללק ערעטיב טימ דימּת

 -נעסקַא לארׂשי) טנַײֿפ רעבירעד עקַאט ייז

 ,1861 ,גיצפַײל ,לכיטנירעטש סָאד ,דלעֿפ

 :טגנערב ,605 'מונ) 700 ,ווָאקשטוטס 5

 ,'ןׂשמש| טלעג-םולש;

 ענַײמ :טלעגמוק+- סָאװ ענעגייא סָאז 1

 קנַאדַא ...ךיא קנעדעג סרעטעֿפ ףניֿפ עלַא

 ןגעלֿפ ייז סָאװ ,טלעג-םכילע-םולש ערעייז

 זדנוא וצ ןעמוק ןגעלֿפ יז ןעוו ,ןבעג רימ

 ֿבר רעד ...ךעלטעטש ערעייז ןוֿפ ןרָאֿפ וצ

 רעקיצרעֿפ םענרעבליז ַא ןבעג רימ טגעלֿפ

 -= םירחוס ַײרד יד .טלעג-םכילע-םולש

 טחוש רעד ןוא סלבור ענרעבליז עצנַאג וצ

 ,רָאטקעּפס יכדרמ) עבטמ ענרעּפוק ַא --

 ;(6--5 ,| ,ןרָאי ןָאו עשרַאװ ,ןבעל ןַײמ

 יד זַא ,טגָאזעג עמַאמ יד טָאה רימ וצ ןוא

 רעטמעשרַאֿפ ַא .סרעטעֿפ ןענַײז ןדִיי ייווצ

 -םולש ןבענּפָא ייז וצ ןעגנַאגעגוצ ךיא ןיב

 ךעלעטַײב עַײנ ןוֿפ ןבָאה ייז ןוא ,םכילע

 ןוא תועבטמ ענרעבליז ייווצ ןעמונעגסיױרַא

 ךיא ...טלעג-םכילע-םולש ןבעגעג רימ

 רעביא ןעמוקַאב ביל סרעטעֿפ ייווצ יד בָאה

 םענייש רעייז רַאֿפ ,סנטשרע :תוביס ךס ַא

 .(147--146 ,טרָאד) טלעג-םכילע-םולש
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 טָאה יבר רעד תעב, ,: טלעג"םכילע"םולש

 רעד טגעלֿפ ,םידיסח ענַײז טעװַארּפעג

 דניק עשיבר עניילק סָאד ןריֿפנַײרַא תרשמ

 טָאה םלוע רעסיורג רעד ּוװ ,רדח םעניא

 םוצ ןעמוקוצ ןענעק ןלעװ ייז זיב טרַאװעג

 ןשידיגנ ןדעי טָאה דניק סָאד ןוא ןיבר

 -רעד ,םכילע-םולש ןשיבר ַא ןבעגעג חרוא

 רעד :;ךעלרעגניֿפ-ץיּפש יד םיא קידנעגנַאל

 םעד רַאֿפ זַא ,טסּוװעג ןיוש טָאה חרוא

 ןבעג דניק םעד רע ףרַאד דוֿבכ ןקיזָאד

 םיא ןוֿפ ןגירק ןוא םלעג-םכילע-םולש

 ,ףױה ס'יבר ם'ופ ,ןֿבא קחצי) "הכרב  ַא

 ץעגרע זיא ּוװ ,ונ ;(119 ,1922 ,ןילקורב

 -םולש יד ...?םלענ-םכילע-םולש ןַײמ

 -עג טלײטרַאֿפ ןַאד ןענַײז רעטלעג-םכילע

 םיתרשמ יד ןוא דמלמ םעד ןשיװצ ןרָאװ

 ןוא שינעדנעטשרַאֿפנַײא קידרעירֿפ ַא טיול



 טלעג-םילגר-שולש

 טכַאמעג ןוֿפרעד ןבָאה םיֿפּתוש ַײרד עלַא

 .(טרָאד) עבטמ עשּפיה ַא
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 סָאוװ ענעגיא סָאד ,טלעג"םילגר"שולש

 רע זַא ןסיו טעװ רע זַא :טלעג-לגר+-

 רע טעװ ,תוריכׂש יד טרָא ןייא ןוֿפ טמענ

 טעװ רע :שטנעמ רערעדנַא ןַא רָאג ןרעוו

 יװ ךַײלג ,דיגנ םעד ןענעֿפנח ןרָאפשרַאֿפ

 טעֿפנח טצעי סָאװ ,ןַאמערָא |? רעד| םעד

 -םירופ+- זיא טָא :ןטַײז עלַא ןוֿפ םיא רע

 ,טלעג-םילגר-שולש ,הכונח זיא טָא ,טלעג

 עטרעטשרַאֿפ םיא ךיז טכַאמ ןוֿפרעד סָאװ

 ֿבוט-םוי רַאֿפ טנכערַאב רע ;םיֿבוט-םימי

 ,ךיז טֿפערט דָארג ןוא טלעג-לגר+- סָאד

 רעדָא םייה רעד ןיא ָאטינ זיא ריֿבג רעד זַא

 רעגרַאק טקיש ןעמ ,טינ ןיילַא טֿפערט רע

 לֹוק ,רעבליז השמ) טנײימעג טָאה רע יװ

 .(ב-א/117 ,15 'מונ ,1867 ,סעדַא ,רשבמ

 יד ןגעוו טדער רע ןעװ יקסנירעמעשט םייח
 ץיק לכב :טבַײרש ,ֿבר רעלעטָאמ םענוֿפ תוסנכה

 םיכרּכב רובעל השפוח ברל הרייעה הנתנ ץיקו

 תסנכהלא הבדנ לבקלו םיברב שורדל ,תורייעבו

 ןמאנ דחא רוקמ ותיבב וייח יכרצל עגונבו ."הלּכ

 ,"הנוהּכ תונּתמא --- אוהו ,הסנכה עפוש היה
 ורחתהו םתובידנב ונייטצה יליטומבש םיּתבה-ילעב

 הבחר דךיו הפי ןיעב תתל הברמה לכ -- ,הזב
 ,ש"חר : איבהל םעה הברה ןכבו .חבושמ הז ירה

 דוחל ץמח תריכמ ,תונמ-חולשמ ,הּכוננח תועמ
 יתריע) דוחל םילגרה תשולשמ דחא לכל לגריימדו
 .(31 ,א"ישת ,ביבאילּת ,יליטומ
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 תֿבוטל גנַאג ַא רַאֿפ רכׂש ,טלעג"תוחילש

 תוחילש ַא ןריֿפסױא -- רעדָא ןרעדנַא ןַא

 ןעװעג ריד טעה ךיא :ןגעוו סנצעמע רַאֿפ

 ןַײז טסלָאז וד ןוא קעלש יד ןעוועג לחומ

 טלעג-תוחילש ןייש ַא -- -- רעװרַאס

 ,טַאהעג ךיא בָאה סָאד !ןעמוקַאב ךיא בָאה

 ןוא ןוט הווצמ ַא ןעגנַאגעג ןיב ךיא לַײװ

 ןעכענ טימ עלעבייל ןשיװצ ןכַאמ םולש

 רעדא עלאבייל ןוקית ,ןייטשנסמיּפ בייל)

 --ה"נרת ,גרעבמעל ,טיירש ןיציּבער איד

 בָאה טלעג:תוחילש ןייש ַא 405 ,4

 ןבעגעג רימ טימ בָאה ךיא !טַאהעג ךיא

 ,טניימעג בָאה ךיא זַא ,רעדינַא פעלעט ַא

 ןײטשוצֿפױא ןבעלרעד טשינ ןיוש לעװ ךיא

 טלעגלסילש 21

 סױרַא זיא רעב-םייח ;(9 ,טרָאד) דחפ רַאֿפ

 ַא סעּפע -- ךעלײרֿפ רעייז לטעטש ןוֿפ

 ןדליג ייווצ ַא ןּכַאכ יאדװַא טעו רע ,סַאּפש

 סע ךיז טֿפערט ןעװ ןוא ,טלעג-תוחילש

 שיא) ןענידרַאֿפ וצ ןדליג ייווצ גָאט ןייא ןיא

 רעד ,| ,ךובגָאט ַא ןופ רעטעלב ,ידוהי

 -יזור רעד ;(24 ,ס"רת ,גרוברעטעּפ ,רצוא

 ,ןצעזַאב אנרובדאנ ןיא ָאי ךיז לָאז ל"ז רענ

 ךורב רעד זַא ,טגָאזעג ל"ז לריאמ 'ר טָאה

 יחבש) ןעמענּפָא טלעג-תוחילש ןַײז טעװ

 ,םילשורי ,רענַאלשימירּפ ...ריאמ 'ר

 .(ב/ח ,ח"שת
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 -רַאֿפ םַײב הלּכ רעד הנתמ ַא ,טלעגרעיילש

 :רָאה ענעגייא יד ןרעשּפָא ןכָאנ יז ןרעיילש

 רָאה יד טלָאגעגּפָא טָאה ןעמ יו םעד ךָאנ

 ַא ןָאטעגנָא ריא ןעמ טָאה ,הלּכ רעד ַײב

 -עג טָאה ןעמ ןוא לטַײש ַא רעדָא רעיילש

 טָאה ןעמ סָאװ ,הדועס עלעיצעּפס ַא טכַאמ

 ,עיצילַאג ןיא .?סמערַאװ-רעיילש, ןֿפורעג

 ,גהנמ ַא ןעװעג זיא ,ןֿפױה עשיבר יד ןיא

 וצ ןײגמורַא הלּכ רעד טימ טגעלֿפ ןעמ זַא

 -רעיילש ייז ַײב ןעמענ ןוא םינּתוחמ יד

 "לַאװק ןקיביײא ןופ, ,רעגנוא השנמ) טלעג

 ,17 'בעפ ,לַאנרושז ןעגרָאמ גָאט רעד :ןיא

 ךיא ןיב "טלעגרעיילש, ןגעוו .(20 ,6

 ןוֿפ הפ-לעב ןרָאװעג טרימרָאֿפניא ךיוא

 -ַאװ-רעיילש; הדועס יד .ןדִיי רענַאיצילַאג

 -ײשרַאֿפ ןיא ןעמונעגנָא ןעוועג זיא "סמער

 243 ,הדוהיל החנמ :ןעז) .ןטנגעג ענעד

 -סיוא, :גָאז ַא טיג םכילע-םולש ,(26 הרעה

 -רעײלש םוצ הלּכ ַא יו ,טלעצָארטסעג

 'ב ,קרעוו עלַא) "סעמערַאוװ

 ,(163 ,"דַאב

 -געירַאמ, ,1
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 -טערטּפָא+- וצ םינָאניס ַא ,טלעגלסילש

 :המֹודכו בלעוועג ַא ,הריד ַא רַאֿפ טלעג
 רעד זיא סע סיורג יו ,טסייוו רענייא רעדעי

 זומ ןעמ .לארׂשייץרא ןיא לגנַאמ-תוריד

 עקידהנושמ ַא -- טלעגלסילש ןלָאצ ךיוא

 סָאװ ןוא --- בושִיי ןוֿפ רעּפרעק ןֿפױא הּכמ

 -םינבר עמערָא ,עטעקַאנ בלָאה יד ןָאט ןלָאז



 טלעג-שילש

 -ֿפױא קנַאדעג רעד ןעמוקעג זיא ? םיטילּפ

 תוריד טרעדנוה ןוֿפ לַאטרַאװק ַא ןלעטשוצ

 -סױרַא וצ טשינ ידכ ,םיטילּפ-םינבר רַאֿפ

 ןוא טלענלסילש ןטנוֿפ רעטרעדנוה ןֿפרַאװ

 עקיליײה יד ןכַאמ רעסערג ןוא רענעש ךיוא

 -סֿפליה םעד ןוֿפ טרָאפער) םילשורי טָאטש

 םיטילּפ םינבר ןוֿפ דנַאברעֿפ ןוֿפ טעטימָאק

 : ךיוא ;14 ,ז"שת ,םילשורי ,לארׂשי-ץרא ןיא

 עשרַאװ ןיא הריד ַא ןגירק וצ ףיוא 0

 ןוא ,טלעגלסילש ןלָאצ טֿפרַאדעג ןעמ טָאה

 ןיא טשינ ,סרַאלָאד ןיא ןעמ טָאה טלָאצעג

 ,יקסװַאשרַאװ קחצי) עטולַאװ רעשילױּפ

 -ךָאּפ ,"ּבוטש ןיד-תיּב ס'נעדייז ןיימ ןופ;

 -עשזעיב, ַא ;(2 ,1955 ,10 'צעד ,סטרעוו

 ןיא טרָאד .רֿבח ,ךַײא טגייל ָאט ."ץעינ

 ריא .ץַאלּפ לקיטש ַא ךָאנ ריא טָאה לקניוו

 ,קַאז םהרֿבא) טלענלסילש ןָא סע טמוקַאב

 ,סערַײא-סָאנעוב ,ןעוועג רימ ןענעז טכענק

 ...טַײצ רעד טימ ;(208 ,| ,1956-ז"ישת

 ערַאנ רעד ףיוא ץעגרע ןגָאלשרעד ךיז בָאה

 :רעגעלעג ןטַארַאּפעס ,םענעגייא ןַא וצ

 ןשטנעמ רָאּפ ַא ןענַײז ץַאלּפ םענעי ןוֿפ דָארג

 ,שרעדנַא ץעגרע ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירַא

 ןוא טַײהנגעלעג יד טצונעגסיוא ךיא בָאה

 טלענלסילש ןָא וליֿפַא טרָא ןַא טּפַאכרַאֿפ

 .ב/700 ,ווָאקשטוטס .(258 ,ווװ ,טרָאד)

 א יװ ,טלעגלסילש טנָאמרעד קנורט היעשי

 טַײטַאב ןַײז סָאװ ,רעַײטש רעשיטָאטש רעשידִיי

 קצַאלּפ ןיא ןדי ןוֿפ עטכישעג יד) טנַאקַאבמוא זיא

 (96 ,1939 ,עשרַאװ ,(1657-1237)

101 

 -תושילש+- טימ ךה ונייה ,טלעג"שילש

 טרעװ הרֿבח-רָאפש ןוא -יַײל רעד :טלעג

 -לה םירֿבה עריא ןבעגוצסורַא טביולרעד

 טלעג סעטגיילעגנַײא+- ןעמענוצנָא ,תואוו

 תואוולה ןכַאמ וצ ,(ןדַאלקװ ,טלענ-שילש)

 -קַארּפ .טידערק-ןיילק רעד) ...ערעדנַא ַײב

 -ןיילק ןעדנַירג ּוצ יו ןעגנּוזַײװנָא עשיט

 .(24 ,1906 ,גרוברעטעפ ,תֹורבח-טידערק

11 

 ןַײא טגייל ןעמ סָאװ טלעג ,טלעג"ּתישילש

 טאה ןעמ סאוו ףסוי 'ר ברה :שילש ַא ַײב

 --} שטריזעממ דמלמ ףסוי 'ר ןֿפוריג

 טלעג-תישילש -- 218 ==

 ןיגעל וצ םיא אייב טגעלֿפ לודג ןשטירזעממ

 א :טאהיג לאמא רע טה םלעג תישילש

 תישילש חכמ ןיצבער רד טימ ךוסֿכס

 ןעמ לייוו ןזעוװג זיא םיא אייב שאוו טלעג

 יחבזע רפס) ןיֿפוריג פא תועבטמ איד טאה

 ,ב--א/גל ,ועקת ,ץערָאק ,בוט םש לעב

 טקישעג ןעמ טָאה ןגרָאמ ףיוא ;(דע קרפ

 -עג טָאה סע סָאװ ,הלכהל תונטק תונתמ

 ַא ןיא .רעבליז לבור תואמ המכ טסָאק

 סָאד ןעװעג שילשמ ןעמ טָאה םורַא שדוח

 רעדייא ימ גונעג טסָאקעג טָאה סע ...טלעג

 רעדייא ןוא תונתמ יד ןעמונעגפָא טָאה ןעמ

 טלעג יד ןעמענסױרַא טנעקעג טָאה ןעמ

 טָאה טלענ-תישילש יד ...תישילש ןוֿפ

 ךָאד רעבָא ,ןצנַאגניא וליֿפַא ןעמונעגּפָא ןעמ

 ןרָאװעג ןגָאלשעצ ליֿפ רעייז ןוֿפרעד זיא

 ,14 ,1856 ,עשרַאװ ,ןילַא לקיצייח ,ןד"מאו)

 טינ רימ זיא טַײצ עגנַאל ַא ןיוש ;(32 ןוא 5

 ןוֿפ טינ טלעג-תישילש  ןייק ןלַאֿפעגנַײרַא

 סעפע סעװָאטַאק ַא .הֿביֿבס רעד ןוֿפ טינ ,יה

 ַא ןכַאמסױא טגעלֿפ סָאד !טלעג-תישילש

 טיירד ןסעו סָאװ ,ןבעל'כ סנ ַא .ליֿפ רעייז רָאי

 ילעדנעמ) טלעג שהרֿבח+- לסיבַא ךָאנ ךיז

 -נַאּב איד רעדָא עסקַאט איד ,םירֿפס-רכומ

 --ב"לרת ,ענליװ ,תֹובֹוט ילעּב טָאטש עד

 ַא ױזַא רַאװ ןוא ;50 :ךיא ;8 ,2

 טגעלֿפ ןעמ סָאד ,טָאטש ןיא ֿבושח רעסיורג

 .טרעוו זיא רָאה ַא סָאװ םיא ןָא ןָאט טינ

 ,תונמאנ-לעב רעסיורג ַא רע רַאװ םעד דֿבל

 עלַא םיא ַײב ןגײלוצנַײא טגעלֿפ ןעמ סָאד

 ,ד"מא) ןטלעג עשלהק ,ןטלעג - תישילש

 ,1871---ב"לרת ,ענליוו ,רמוש רעד עקסורַאב

 ...זיא רע תונמאנ-לעב ַא רַאֿפ סָאװו 0

 -ילש עלַא םיא ַײב ןעמ טגייל רעהַאד ןוא

 ןַא ךודיש רעד ,ד"מא) ןַײא ןטלעג-תיש

 עלַא ;16 ,1871--ב"לרת ,ענליו ,םינכדש

 ןוֿפ ןוא / ןענדנ עלַא טימ טלענ-תישילש

 רעבַײװ סָאװ ןוא / תוחוטב עלַא םיֿפתוש

 וצ ןעמ טגָארט /ןענַאמ יד ןוֿפ ןענעֿבנג

 ,רעונוצ םוקילא) תוחור עלַא ןוֿפ רימ

 ךױא ;(א/208 ,|1928) ,קרָאיוינ ,רעדיל

 םיא זיא ןעמ יװ ,ןעז ןעוװעג ריא טלָאז



 טלעג-תישילש

 ךיוא .ןטַײז עלַא ןוֿפ טלעג טימ ןֿפָאלעגכָאנ

 -ותי+- ,תונמלַא ןוֿפ רעטלעג ענעדײשרַאֿפ

 תרשמ  ַא ּוװ ,טלעג-תישילש ,טלעג-םימ

 ןדנ ךיז םיא ַײב ןבָאה טסניד ַא רעדָא

 לארׂשי תונויער ,ןײטשנרָא לארׂשי) טלמַאזעג

 ,1892 ,יסַאי ,טלעװ עטרַאַאנעג איד רעדָא

 טָאה ,ןטֿפעשעג רעטרעדנוה קידנבָאה 9

 ןַײז ןגעװטסעדנוֿפ ךיז ףיוא ןעמונעג רע

 לָאז םיא ַײב ,טסיײה סָאד -- שילש ַא

 טלָאצעג טָאה רע .טלעג ןגײלנַײא ןעמ

 ןעמ טָאה ןגעװטסעדנוֿפ ,ןטנעצָארּפ עניילק

 ןוא טָאטש רעצנַאג רעד ןוֿפ ןגָארטעג םיא

 רע :;ךעלטעטש עקימורַא יד ןוֿפ וליֿפַא

 ןטסַאק רענרעזַײא ןַא יו ,לעיַאר ןעוועג זיא

 ,םשה ךורב ,םיריֿבג עקירעביא עלַא --

 .ןביולג טרָאטעג טינ עקיּפָאק ַא ןעמ טָאה

 םישילש עכעלרע ןַײז טינ ןגעלֿפ יז ֿבגַא

 -תישילש סָאד ןבעגסױרַא טֿפָא ןגעלֿפ ןוא

 םושב סָאד טָאה רע .ןילַא דצ ןייא טלעג

 רעסיורג רעד ,יקסניּפ .ד) ןָאטעג טינ ןֿפוא

 סָאד זַא ;(15 ,ז"פרת ,ענליוו ,דנַײרפנעזשנעמ

 םעד ךָאנ ןעמוק טגעלֿפ קלָאֿפ רָאּפ עגנוי

 ןענעכערּפָארַא רע טגעלֿפ ,טלענ-תישילש

 הלּכ רעד ןוֿפ םיא טמוק סע סָאװ ,עמוס יד

 סָאװ ,ןָא גָאט םעד ןוֿפ ןטנעצָארּפ יד טימ

 ;(16 ,טרָאד) טֿפױקעג הרוחס יד טָאה יז

 ןַײז ןוא תּויח ןַײז ןעועג זיא רחסמ רעד

 ןעמ ,טיג ןעמ ,טלעו ַא זיא'ס .המשנ

 סָאד !טֿפױקרַאֿפ ןעמ .טֿפױק ןעמ ,טמענ

 ,ןטרָאד ןוֿפ ןָא טמוק סָאד ,ןיהַא ןעמ טקיש

 טלענ:תישילש ןעמ טמענ םוטעמוא ןוֿפ

 ןוֿפ םיבתּכ עשידוי ,ןוירג ןב ףסוי הכימ)

 ;(31--30 ,וו ,ד"פרת ,ןילרעב ,בורק ןעטַײװ ַא

 טרעדנוה ףניֿפ יד טימ עלעטַײב סָאד טלָאװ

 ,סעלעשרעה יבר ,ענַײז ןעװעג ןטַאקוד

 טינ רעצ ליֿפ ןייק רשֿפא ֿבר רעד טלָאװ

 -ַאב טָאה עלעשרעה יבר םורָאװ .טַאהעג

 עֿבטב ןבָאה סָאװ ,םינבר ענעי וצ טגנַאל

 רעבָא זיא טלעג סָאד .טלעג ןייק ביל טינ

 ןשינערָאּפשּפָא ,ןטלעג-תישילש ,סדמערֿפ

 ןוא םימותי ןוֿפ סנדנ ,טַײלעמערָא ןוֿפ

 לָאמַא רָאג ןוֿפ ךָאנ ןעמעוו ַײב ,תומותי

 טלעגרימש -- 219 ==

 עטסרעכיז יד זיא לטסעקשיט סֿבר םעד ןָא

 ,תומזענ עשידוי ,ןיווטיל .א) עסַאק ענרעזַײא

 -טָאר, ,ןעיצילַאג :5 'ב 1917 ,קרָאי-וינַו

 -תושילשפ) א/507 .יװַאקרַאה .(2 ,"דליש

 -ָאניױו ;ב/282 ,שטיװָאקרעֿפערעּפ ;('טלעג

 .(טלעג-תושילש) 481 ,רוק
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 ןָא טמוק סָאװ עבטמ ַא ,טלעגטכעלש

 זַא ...טֿפערט סע :רעווש ,שינרעטַאמ טימ

 רעווָאפיל ַא טמענ םִא עשלטעטשניילק ַא

 ריא יו רעסעב םיא טלַאה יז ...דניק

 זיא טלעג יד רעבָא ...דניק ַא ענעגייא

 ,עטכעלש עכלעזַא ,ערעוש עכלעזַא ךעבענ

 ןשָארג ַא ןעז וצ טבעלרעד יז םיוק זַא

 ףיוה ןֿפױא זדנוא ַײב טָא ...ןגיוא יד ןיא

 טלַאה ...עקרעטסוש עניימעג ַא ןַארַאֿפ זיא

 םיא טלַאה יז ןוא ...לגנַיי רעווָאפיל ַא יז

 ,טכוצ עסיורג ַא עקַאט זיא יז ,קיטכיצ ױזַא

 עביל ,ענעדַיי עביל ,ןעז רעבָא ריא טלָאװ

 סע !טלעגנ עטכעלש ערעסָאװ ,לרעטומ

 טימ ,םערעװ ענירג טימ ןָא ריא טמוק

 לבור ַא טמוקַאב יז רעדייא שינעַײּפש-טולב

 ,םֹותי רעד קיצרעּב ,שטיװעקצטַאמ יתּבש)

 .(18 ,ג"ערת ,ענליוו
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 עטֿפױקרַאֿפ ןוֿפ ןוידפ רעד ,טלעג"הטימש

 -הטימש ןיא ןסקַאוועג ןענַײז סָאװ ,ןטכורֿפ

 רעִירפ ןבָאה רימ יו ,טלעג סָאד ןוא :רָאי

 -רַאֿפ ןוֿפ ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ} טנרעלעג

 ןיד םעד טָאה ,ןןטכורֿפ-הטימש יד ןֿפױק

 טימרעד זומ ןעמ ןוא טלעג-הטימש ןוֿפ

 ןטכורֿפ-הטימש ןוֿפ םיניד עלַא ןטיהּפָא

 ,ַאקשורטעיּפ החמׂש ןוֿפ שידִיי ,תוינשמ)

 ,תיעיבש ,םיערז רדס ,ה"שת ,לאערטנָאמ

 ןַײז טלָאצַאב טָאה רענייא ביוא ;(ג ,'ז קרפ

 ןוֿפ רעדָא טלעגיינש-רׂשעמ+- ןוֿפ לקש

 ײז ןגעק ןסע רע לָאז טלעג-הטימש

 .'ב ,'ב קרפ ,םילקש ,דעומ רדס ,טרָאד)
1644 

 טרעהעג טרָאװ סָאד .דחוש ,טלעגרימש

 טַאהעג ןבָאה עכלעװ ,ןדִיי ןוֿפ זירַאּפ ןיא

 -ייז ןקידיילרעד וצ "סרעכאמ, טימ ןָאט וצ



 טלעג-הרימש

 ףרַאד סע :ןגָאז ןגעלֿפ יז ."ןריּפַאּפ, ערע

 לרעב טלײטעגטימ) טלעגרימש ןטסָאק

 ןדַיי עשימייה יד ןבָאה טרָאװ סָאד .(ןַאמייר

 ןוֿפ טכַארבעגרעבירַא סיוועג זירַאּפ ןוֿפ

 יײלרעלּכ ןעניֿפעג רימ ּוװ ,םייה רעטלַא רעד

 ןענַײז רֿבדל רכז ַא .דחוש רַאֿפ תונושל

 ,"ןעמ טרָאֿפ ,טרימש ןעמ זַא, :ךעלטרעוו יד

 -גרעב) "ןעמ טרָאֿפ ױזַא ,טרימש ןעמ יו;

 :טרָאד טרעלקרעד רע .ןרימש ,284 ,ןייטש

 -רעוװכירּפש עדייב ןיא ןעמ טניימ "ןרימש;

 .ןבעג שרֹוח :רעט
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 ןַײמ ןוֿפ ץיזַאב-ךַארּפש ןיא ,טלעג"הרימש

 ַאזַא ןעוועג זיא טֿפעשעג ןיא ייז ַײב .ױרֿפ

 ןלָאצ םיא טגעלֿפ ןעמ סָאװ ,רמוש-טכַאנ

 .תוֿבינג ןוֿפ ןטיהוצּפָא טלעג-הרימש

16461 

 טסָאה ? סָאװ : הרׂש ,טלעג"עקעבַאטיקעמש

 -שוּפ יד ןיא טלעג ןֿפרָאװעג רעדיװ ןיוש

 ,דניק ,ַאש :אגרש 'ר !חצור ,ןלזג !סעק

 -קעמש ןַײמ זיא סָאד ...ןשָארג עכעלטע

 סָאװ !קינלזמילש :הרׂש .טלעג-עקעבַאט

 בָאה ךיא :אגרש 'ר ?ןקעמש וטסעװ עשז

 ,עקעבַאט-קעמש טימ רצוא ןצנַאג ַא ךָאנ

 וצ ןקעמש לָאז ךיא .זיא רשוי רעד ןוא

 -ּפינש עניילק וצ ,ךעלעסיב וצ ,ךעלעּפַאק

 -עגנָא ךיא בָאה טַײצ עטצעל יד ;ךעלעק

 -סערג רעד יװ עקעבַאט ןקעמש וצ ןביוה

 -ענגּפָא ךיז ףרַאד ןעמ :הוואת-לעב רעט

 יד ,ןידרָאג בקעי) הוואת. ַאזַא ןוֿפ ןענייוו

 .(6 ,1907 ,עשרַאװ ,אירּול רעדירּבעג
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 -טעטש עשיליופ ֿבור ןיא , ,טלעג"םירמש

 עקינייא וצ ןעגנודרַאֿפ ןווייה יד ןענַײז ךעל

 -רעד ןלָאצ סרָאטַאדנערַא יד ;םיתב-ילעב

 ,זיוה ןשלהק ןיא עסקַאט עטמיטשַאב ַא רַאֿפ

 ערעדנַא זַא ,טינ לָאמַא ךיז טכַאמ יװ ןוא

 יד להק ןיוש זומ ,הֿפסוה ןַא ןבעג ןליװ

 -ולד ינָאמ) "ןעקצעה סרָאטַאדנערַא עטשרע

 ,א"מרת ,עשרַאװ ,הרֹוסמ טלעוװ איד ,שטַאג

 (טלעגשעוו ַײב ןעז םוקמ-הארמ) 3
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 טלעג-רדנש -- 280 ==

 ןיילק+- :שמש םעד הניתנ ַא ,טלעג"שמש

 גונעג / ,לסיבַא ןעמונעג ךיא בָאה טלעג

 /:לסיש ןיא טלעג - הליגמ+- ןקייפָאק 5

 -וניה זיא טלענ-שמש .,טלעג-םילקש+-

 ןבעג טינ סיװעג ןעמ ףרַאד סָאד / ,ךה

 רעכילהערפ רעד ,רענוועל .ח .נ) ךס ןייק

 1491 .4 ,ג"ערת ,ענליוו ,םירוּפ

 רדנמ זיא ןעמ סָאװ םִירדנ יד ,טלעג"רדנש

 זיב .הרוּת רעד וצ ןרעוו ןֿפורעגֿפױא םַײב

 םוצ טרָאװ סָאד לַײװרעד ךיז טֿפערט טציא

 ,(1745) ה"קת ןוֿפ טסקעט ַא ןיא לָאמ ןטשרע

 ןיא טקורדעגּפָא טָאה דלַאװנורג .מ סָאװ

 .ףרָאדסרעטַאמ ןגעו טעברַא רעסיורג ןַײז

 :טגיילעגסיוא טרָאד טרעװ טרָאװ סָאד

 .טלעגרדאנש ןוא טלעגראדנש ,טלעגרודנש

 יצ ,רָאלק טשינ טַײװ זיא טסקעט םעד ןוֿפ

 -רדנש םעד טימ שיטנעדיא עקַאט זיא סָאד

 וניתלהק ינב לכ ומלשיוע :לּוש ןוֿפ טלעג

 ומכ ונייהד םינש העברא לכ תחאל תחא

 ינבמ 'א לכש טלעגרודנש לע השענש

 יצח לאטראוק לכ וז הנש ןתי וניתלהק

 טלעגרודנש םולשתל עיגיש ידכ 'הז

 ןתואבו ...םיזרןבועה םינשמ בייח וראשנש

 וניתלהק ינבמ ב"ב לכ 'ירוטפ 'יהי 'ינש 'ד

 תועמ תויבגמ חקוי קר טלעגרודנש ןתיל

 (?ןשוריפבו טלעגראדנש ןמולשתל ןתל ל"נה

 להקה וחקי אל ל"נה תועמ תויבג לכש

 םע םלשל קר הלהקה 'אצוה רבד םושל

 האולהב להקה וחקלש המ בוחה תועמה

 ןימולשתל םגו ל"נה טלעגפאק+ םלשל

 טשינרָאג ךיז זיא רעבירעד ."טלעגרדאנש

 טלעטש דלַאװנורג סָאװרַאֿפ ,ןרעדנּווװ וצ

 -עגַארֿפ ַא טימ "טלעגרדאנש, טרָאװ סָאד

 רעדָא "טלעגרודנש, רעשמ זיא ןוא ןכייצ

 ."טלעג - םרַאדנַאשזע טימ ?טלעגראדנש;

 (/6//טשס/ע ןשז 10015006 //0105/0006

 רעד .(524-523 ,1925 ,ןיוו-ןילרעב ,2245

 טרעלקרעד שיגָאלָאמיטע טָאה סָאװ ,רעטשרע

 רובעב, םעד טימ ןדנוברַאֿפ ןוא טרָאװ סָאד

 סָאװ ,לֿפריװ .ַא זיא ,ךרבש-ימ ןיא "רדנש

 זיא הרוּתל הלוע רעד זַא ,וצ ךָאנ טיג

 ,ןדלוג ןצנַאג רעדָא ןבלַאה ןענַײא; רדנמ



 טלעג-רדנש

 -רעדָאנש יז ןענענ דלעג סעכלָאז ןַײא דנוא

 //:8/סזז6/6 160//2/06/ עסחמ 46ז) "דלץעג

 טרוֿפקנַארֿפ . ,10060460061006 זמ 10071/

 (61 ,לײט רעטשרע ,1754 ,גָארּפ ןוא

 -ײרשַאב - הנתתח רעטמַארגעג רעד ןיא

 יד םורַא ,ןרעַײב ןיא טנגעג ַא ןוֿפ גנוב

 ךיא סָאװ ,ה"י ןט18 ןוֿפ ןרָאי רעקיצעביז

 ללכב טרָאװ סָאד טמוק ,טקורדעגּפָא בָאה

 רָאנ לּוש ַא טימ גנודניברַאֿפ ןיא טשינ

 טינ זע טה עיבׂש רג ןא :החמׂש ַא ףיא

 טאה רע... / .טלעג רדנש גוניג נוא / טלעפג

 -ייווצ ןשורג ןייא / טלענ רדנש ןיבעג רימ

 החמשב זע בה ךיא / ןיצפ יירד רפ רתסב רא

 החנמ ,"ןחדבו ןזח לש וסקנפמ;) ןמוניג

 יד ךרוד .(248 ,י"שת ,םילשורי ,הדוהיל

 ךיז טָאה ,עקירעמַא ןיא םידוהַאי עשטַײד

 םעד ןיא טרעגריבעגנַײא ךיוא טרָאװ סָאד

 -נַאמסדנַאל ַא יװ ןושל-"ןָאיצוטיטסנָאק;

 -יוו זומ רעבמעמ רעדעי :ןימרעט-טֿפַאש

 ןעמוק ןטַאנָאמ 2 ןיא לָאמ ןייא סנטסקינ

 וצ םוא ןענװַאד לוש רעזדנוא ןיא תבש

 טינ ביוא ,לוש רעד רַאֿפ קיליװַײרֿפ ןרדנש

 טסקעטעג ּכ'ויע ה"ד רָאי עדנע רע טעװ

 ןלעװ עכלעוו ,ערטסקע רַאלָאד 2 טימ ןרעוו

 ...עגַארטַײב יו ױזַא ןרעװ טלָאצַאב ןזומ

 ,טלעג-רדנש  ןוֿפ ןַײז ןזומ רַאלָאד 2 יד

 טנכערעגנַײרַא טינ םעד ןיא ןרעו סע רעבָא

 רעדָא ,תוילע עטֿפױקעג רַאֿפ רעטלעג יד

 שלש ןיא וויזַאא תיארה התא ,החיתּפ

 ןופ ןאיצוטיטסנָאק) םיארונ-םימי ןוא םילגר

 -גירגעג ..."בהה יקיזחמ םַיח ץע2 הההח

 ,ד'ינרת תנש ,'א רדא ט"י 'א םוי טעד

 ןוא 4 'מונ ,3 !טרַא ,9-8 ,1916 ,י"נ ,ןילקורב

 טוי געט יד ןוֿפ טלעגירדנש עלַא 6

 טגנַאלַאב ק"ח יד וצ טרעהעג סע עכלעוו

 יד וצ ןבעג ףרַאד לוש יד ןוא לוש םוצ

 רעד ,געט יד ןיא שודיק ַא ףיוא ק"ח

 ,41 ,טרָאד) ד"מהב ןיא ןַײז לָאז שודיק

 ,15 'טרַא ,36 :ךיוא ;8 'מונ ,17 'טרַא

 -וק לוש ןיא תבש זומ רע ;(10 ןוא 9 'מונ

 םוא הליֿפתה תעב ט"וי םוא ךיוא ןוא ןעמ

 -יטסנָאק) ןגיײלוצנַײא ךוב ןיא טלענ-רדנש

 טלעג-רדנש -- 281 --

 "וינ} ,קרָאי וינב ןויצ תבהא הרבחד ןָאיצוט

 ,(11 'מונ ,8 'טרַא ,22 ,ז"סרת ,ןקרָאי

 ןגעוו ןטַײש עטנערברעד טשינ ךוב ןַײז ןיא

 טבַײרשַאב דנַאלשטַײד ןיא ןברוח ןשידִיי

 'ךוב-רעדָאנש' רעד, ןייטשנרעב .וװ יכדרמ

 :זיּפקת--ז"עקת ןרָאי יד רַאֿפ ?לרעו ןוֿפ

 ןענַײז סע ּוװ ,ךוב א סע טניימ ןעניימ,

 ןעמ סָאװ ,םירדנ ןוא תוֿבדנ יד ןבירשרַאֿפ

 רעד וצ ףיא טֿפור ןעמ תעב וצ טגָאז

 ..רדנשש רובעב רעד טכַאמ ןעמ ןעװ ,הרוּת

 -שידִיי םעד ןיא ןרָאװעג ןסקַאװעגנַײרַא זיא

 טרָאװ סָאד תוֿבדנ עקיזָאד יד רַאֿפ שטַײד

 ןוֿפ ןטעשזדויב יד ןיא ..."ןערעדָאנש;

 -ָאנש עיציזָאּפ יד טמענרַאֿפ סעדניימעג יד

 ,ךוב רעד ןוא ץַאלּפ קיטכיוו ַא טלעג-רעד

 ןרעוװ םירדנ עקיזָאד יד ּוװ ,סקנּפ רעד

 ...'ךוב-רעדָאנש, ןכב טסייה ,טנכיײצרַאֿפ

 -רעדָאנש יד רַאֿפ רָאנ טשינ טניד רע

 -ַאלגער ַא ,עיצוטיטסנָאק ַא זיא סע ,טלעג

 רעד וצ ןֿפורֿפױא ןוֿפ ןֿפוא ןגעװ טנעמ

 ענעֿפורעגֿפױא יד יױזַא יװ ,ללכב הרוּת

 יד ןגעוו ,רדס ןגעװ ,ןָאטעגנָא ןַײז ןֿפרַאד

 טנעמַאלגער םעד ןַײז רֿבוע רַאֿפ ןֿפָארטש

 םּתסה ןמ ןוא) הדע רעלרעוו יד, ...המודכו

 ױִזַא יו הצע ןַא טכוזעג טָאה (ערעדנַא ךיוא

 ױזַא יו ,םירדנ יד ןוֿפ עמוס יד ןעקנעדעג

 ןוא .ןענָאמ וצ טלעג-רעדָאנש ליֿפיװ ןסיוו

 יד ןעזרעד רימ ןבָאה ךוב ןקיזָאד םעד ןיא

 עטנערברעד טשינ) "*גנוריניֿפעד עקיזָאד

 ,167--166 .,1956 .,סערַײא-סָאנעוב ,ןטַײש

 -תיב סָאד ןייר ןטלַאהעג טָאה םייח "ר (0

 -עג ,טלעג-רדנש סָאד טנָאמעגֿפױא ,שרדמ

 קסוע ךיז טָאה ןוא ,תוחילס וצ ןדִיי ןֿפור

 -וצ יד ,דירֿפ לגײֿפ ץחרמ םורַא ןעוועג

 ןיא .(ב/483 ,1957 רעבמעצעד ,טֿפנוק

 טרָאװ סָאד טָאה קיסקעל רעשידִיי רעד

 -יפס ,(419 'מונ .,א/487) ווָאקשטוטס

 םעד רָאנ ןבָאה יװַאקרַאה ןוא שָאוהידקַאװ

 ןיוש טגנערב ייז ןוֿפ ןוא "ןרדנש. לעוּפ

 -- ץרדנש; (ב/285) שטיװָאקרעֿפערעּפ ךיוא

 ."ךריבש-ימ ַא ךרוד ןַײז רדנמ
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 טלעגטינש

 הז :לדנַאה-ךוט ןוֿפ לָאצּפָא ןַא ,טלעגטינש

 תלוזו ןןּתמו אׂשמד| מ"ומד יסקטה טפשמ

 ללכ םוכס תוניתנ םוש 'יהי אֹל ל"נה יסקטה

 מלעג טינשו ינוואלגאפו טלעג ןימוק+- קר

 אנבּוד ,תוילגרמ .ז .ח) ןתיל 'א לכ ביוחמ

 .ג"מקת רָאי ,132 ,א"ערת ,אשרַאװ ,יתבר

 .(מ"קת :טרָאד הרעשה סרבחמ םעד טיול

(5650} 

 ןעיײנֿפױא רַאֿפ הכאלמ-רכׂש ,טלעגרעדַײנש

 עשרעדַײנש סָאד} סע זיא יצ :שובלמ ַא

 -וצ ץבוג רעװָאקרטעיּפ ,ןיזעשזרב לטעטש

 תעל-תעמ ַא טעברַא העש ןצכַא טימ ןדירֿפ

 רַאֿפ טלעגרעדַײנש סעקיּפָאק קיצכעז ןוא

 ,ץרּפ .ל .י) ?ןטַאדוצ טימ םויטסָאק ַא

 טעטש ,אצווו 'ב ,1926 .ענליוו ,קרעוו עלַא

 ַא וליֿפַא ןעוו רעבָא ;(208 ,ךעלטעטש ןוא

 רעד ןוֿפ תווצמ עלַא ןָאטעג ןיוש טָאה דיי

 הריֿבע רעדעי ןוֿפ ךיז טיהעגסיוא ןוא הרוּת

 דיילק סָאד ץלַא ךָאנ טסייה ,טלעוו רעד ןיא

 טשינ ךָאנ טָאה רע ןמז-לכ קיטרַאֿפ טשינ

 טקעטש סע ,טלעגרעדַײנש ןייק טלָאצַאב

 ,1םעדָאֿפ רעסַײװ רעד דיילק ןיא ןַאד ךָאנ

 יואר טשינ סע ןרע) טעװ רַאֿפרעד ןוא

 -לעוו ,רעבָא ריא טסייוו ...ןגָארט וצ ןַײז

 ?טלעגרעדַײנש ןוא -יינ סָאד זיא סעכ

 יד ןביג רימ סָאװ ,הקדצ יד ןזיא סָאד

 -יסקעל ,קינטָאלז היעשי ברה) טַײלעמערָא

 ,לײט רעטשרע ,תֹומכח עשידוי ןופ ןָאק

 .(63 ,1929 ,עשרַאװ
 -ַאב ןעמ זַא :1 רעדַײנש ,ןייטשנרעב ל"גֿפ 1
 עגירטסַאֿפ יד רע טפעלש ,רעדַײנש םעד טינ טלָאצ

 .סױרַא טינ
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 רּכמּתת טשטַײטרַאֿפ שָאוהי ,טלעגטָאּפש
 םילהת) "םהיריחמב תיבר אלו ןֹוה-אלב ךמע

 רַאֿפ המּוא ןַײד טֿפױקרַאֿפ טסָאה; :(גי ,דמ

 טלעטשעג ךיוה טינ טסָאה ןוא ,טלעגטַאּפש

 :רימ ןעניֿפעג טרָאװ סָאד ."חקמ רעייז

 ןרעטלע עמערָא יד ןבָאה ןרָאי ערעזדנוא ןיא

 רעדניק עקירָאי ןביז-סקעז ערעייז טֿפױקרַאֿפ

 -טָאּפש ַא רַאֿפ רָאג ךעלטורקער רַאֿפ

 -ליוו ,עקנימ ענייש איד ,קיד .מ .א) טלעג

 עלַא ףיונוצ ךַײא טמענ ;(61 ,ו"מרת ,ענ

 טלעגליּפש -- 282 --

 ןוא םענייאניא רעטעברַא ןוא תוכאלמ-ילעב

 -נַײרַא לָאז ךַײא ןוֿפ רעדעי זַא ,ּפָא טדער

 טינ ,סעקיּפָאק 15 וצ ךָאװ עלַא ...ןגָארט

 סָאװ ,טלענטַאּפש .ַאזַא זיא סָאד !רעמ

 ןומ ןוא ןעק ךַײא ןוֿפ רעדעי זַא ,ןיימ ךיא

 רעַײא זיא סָאװ ןיא ,רָאטקָאד .י .ח) ןבעג

 סָאד ןעד זיא ,ּונ ;(39 ,1887 ,סעדַא ,? ףליה

 ?ךַײא רַאֿפ רעסעב ןוא רענעש ליֿפ טינ

 ךיז טנעק ריא גנירג יװ ךַײא טנכערַאב

 ַאזַא רַאֿפ ןבָאה טנעק ריא סָאװ ןוא ןֿפלעה

 ,ץלוש .(27 :ךיוא ;40 ,טרָאד) !טלעגטָאּפש

 טלעג עמוס עניילק ,זַײרּפ רעניילק ,7
 1621 .פעס40

 עטכער ַא ,עמוס עשפיה ַא ,טלעגרַאּפש

 ,םידיסח יד וצ ןייג לעװ ךיא ןעו :עבטמ

 ייוצ ןבַײלקנעמַאזוצ סנטסכעה ריד ךיא לעװ

 ןשָארג וצ ןבעג רימ טעוװ'מ לַײװ ,ןדלוג

 הלּכ-תסנכה ףיוא ןוא ,סרעייוצ וצ רעדָא

 ךרודַאד ,טלעגרָאּפש ןבָאה ןעמ ךיורב

 ןַײז רעסעב לָאז רעיײג רעד זַא ,ןעז וטסלָאז

 תואלֿפנ) טָאטש ןוֿפ ֿבושח םדא ןַא סעּפע

 ןוֿפ דיגמה לארׂשי ר"ר קידצ ...ןוֿפ דיגמה

 .(הל ,א"ערת .,ֿבוקרטעיּפ ,ל"צז ץינזָאק

131 

 -נקנַארק ַא ןוֿפ טלעג סָאד ,טלעגלַאטיּפש

 ,ײט לסיבַא קיטיינ ןבָאה עקנַארק יד :זױה

 ןוא ,ץכַאמעגנַײא עלעסיבַא ,רעקוצ לקיטש ַא

 -לָאטיּפש םעד ןוֿפ סָאװ ןכַאז עכלעזַא ךָאנ

 י) ןֿפַאשרַאֿפ טינ סָאד ןעמ ןעק טלעג

 ,(186 ,12 'מונ ,ג"כרת ,רששבמ לוק ,דל-.ש

 ן*6531

 -סױרַא יד ןשטַײטרַאֿפ ױזַא ,טלעגזַײּפש

 טרָאװ סָאד ןעזייר .ז ןוא ןיקדירפ .א רעבעג

 :וצ ?לטעצכוז-רעטרעוו, ןיא "יָאװעמרָאק;

 ,ענליו ,קרעװ עשידיי סרעבָאלטָאג .ב .א

 ,טערַאזַאל ַא ןוֿפ ךיא ייג טָא :256 ,וו ,7

 רעד ןעמונעגוצ טָאה טלעגזַײּפש רעזדנוא

 ןטַאדלָאס ךָאנ טימ ךיא ןוא רעטײרֿפעי

 נוא גירק כרוד ,נַאמגערב .ש) שממ ןרעגנוה

 .(219 ,וו ,1932 ,סעדַא ,עיצוילָאוװער
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 דָאל ַא רַאֿפ ףערטַאב רעד (א ,טלעגליּפש



 טלעגרעּפש

 :סָאל ַא ןוֿפ סניװעג סָאד ;לטעצ-עירעט

 ןירכומש ,תולרוגה ירחוס גהנמב רקח רשא

 ארקנה ודבל תבשה םוי לע לרוג םימעפל

 רכש םושמ רוסא וניא םא (דלעגליּפש)

 ימשב תועדומ סיפדהל ונוצר רשאו ...תבש

 החונ יתעד ןיא ,תבשב דלעגליּפשה רוסאל

 ,אשראוו ,הרות ירעש ,ןילרב םייח) הזמ

 --151 ,ז"טק ןמיס ,י 'נוק ,יז קלח ,ג"ערת
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 ןיא ןָאטעגנַײרַא טרעוו סָאװ טלעג סָאד (ב

 -עגרעטנורַא יד :ליפש ןוֿפ סעצָארּפ םעד

 ןגעלֿפ טלעגליּפש םענוֿפ סעמוס ענעמונ

 -יּפש הרֿבח ןוֿפ תואצוה עתוֿפּתוש יד ןקעד

 ץכעסַײבוצ ןוא הקשמ ,ןטרָאק ףיוא רעל

 -טרַאזַא ןגעק ףמַאק רעד ,דניקביר קחצי)

 הרעה ,58 ,ו"שת ,קרָאי-וינ ,ןדִיי ַײב ןקיפש

46 
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 -רעיױט+- סָאװ עבלעז סָאד ,טלעגרעּפש

 ןעמ טזָאלרַאֿפ ןעצ וצ טונימ ףניֿפ :? טלעג

 יש תַׂשְרַּפ
 וה ( יסמּוהֶאִי זרוָכ

 * ֵּמִע ּתְכַהָא -הָּתַא תלז
 וי ןכיה חְק ט}: כו

 . "יָּתֹוו זָאָט וִא
 , לכה ןא ןז טביה שוריוו
 - ןּונינ קער טיא ְךּורּש
 0 זית טביה ןלז 56 ( יז
 : } טייעי) - תֹוריתיִרפִס עוו
 א ןטטרע רעד יי
 / ןכינ טפור אָרְרְס כוש
 | עיר םער בם ךיופ

 " ןיז א טיי) ען הֶרָׂשָפַה
 += הָרית רֿפֵס ןררנע רע
 ;. ןק שב אֵטְתיִכ ןיא ןנױוֿפ
 : - פװ יסְכיִתושפַנ לַע רָפַּל

 ,ן8)

 טלעג-לקש -= 283---

 -נעּפ םודנעה טֿפױל ןעמ ןוא ןײארַאֿפ םעד

 םענעֿפָא ןַא ךָאנ ןּפַאכ וצ ידּכ ,םײיהַא םוד

 טלעגרעּפש ןלָאצ ןֿפרַאד טינ ןוא רעיוט

 עטלמַאזעג ,ןעזייר םהרֿבא) שזורטס םעד

 :ךיוא ;228 ,4 'ב ,1933 ,קרָאיײוינ ,ןטפירש

2. 
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 -ָארּפ ןסיוועג ַא ןעמענּפָארַא ,טלעגעטנָאקש

 רעדָא םינמוזמב הרוחס ןֿפױק םַײב טנעצ

 ןימרעט םעד רַאֿפ טרעװ סָאװ ֿבוח ַא וֿפ

 סָאװ ןזדניצ ןוא טסָאק םיתרשמ :טלָאצַאב

 -נָאקש ,עמַאנכַאנ יד ןעמענסױרַא ףרַאד עמ

 סהנוק םעד טריטנָאקש עמ סָאװ טלעגעט

 זיא ןעמַאװצ ןכַאז עלַא יד -- עמַאנכַאנ

 ,יקסניטיל ףלָאװ) טנעצָארּפ 25 זיב סיוועג

 ,ועשטידרעב ,םיעגּושמ רַאֿפ זּומּת חיר

 .(10--9 ,ח"סרת
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 עקיטַײצרַאֿפ

 ןוֿפ :שדוקה לקש רעד

 ,: טלעג"םילקש ,טלעגילקש

 ;תתעבטמ עשידי

 *אֶשִגְתִמ לֶא ןמטכיה רוי ןייק ןא טג
 2 טכיה וי ןיימ 0 א וע ןיא )

 יי 25 רֶרא שֶרח שאר עשנעכ איי סִנשעַשכ ןא טכיה הָרָטְּפַה עיר טא
 לוי ןע טביה ץבורְק ןייא ןז ט}} ףַסּוב וצ י{ תֹומשִנריְנְוִמ טיפ
 'חָחנִמ וצ  :לֵּרְִיּויִלֲע * ּניִהלאכ ןיִא ישיִּדַק ךנ רדט}}; ייתַחֲאַמ ויֶא

 : ךֶחֶקְרְצ וו עז טעג

 .עֿפָאי .ַא ַאדוי ןוֿפ גנולמַאז

 יג"נש ,גידיניו ,םיגהנמ



 טלעג-לקש

 יד טכַארבעג ןעמ טָאה רעטלענ-םילקש יד

 ,לארׂשי-ללּכ ןצנַאג םעד רַאֿפ ,רוביצ-תונברק

 לטסעמ סָאד ,רמוע םעד ךיוא ייז ןשיווצ ןוא

 יד ,ןסינ ןיא גָאט ןט16 םעד לעמ-ןטשרעג

 ,תועוֿבש םוא ןטיורב ייווצ יד ,?םחלה יּתש;

 ןוֿפ טיורב סָאד ,"םינּפה םחל; םעד ןוא

 ,תוינשמ) תבש ןדעי תולח 12 יד ,טכיזעג

 ,דעומ רדס ,ַאקשורטעיּפ החמש ןופ שידיי

 ףיד רעד זיא ...;'ד ,'א קרפ ,םילקש

 -עצ טינ ךָאנ ןבָאה רעדירב יד בוא זַא

 סָאד טסייה ,השורי יד ךיז ןשיווצ טלייט

 ,םיֿפּתוש ןוֿפ ןגעמרַאֿפ ַא יו טינ ןגעמרַאֿפ

 יז ןעוו ,רעבירעד .שטנעמ ןייא יװ רָאנ

 ייוצ) עלס ַא השורי רעד ןוֿפ ןַײא ןלָאצ

 ,טלעג-םילקש סלַא ןדייב ייז רַאֿפ (םילקש

 ,טרָאד) ןובלק םעד ןלָאצ טינ יז ןֿפרַאד

 סעקשוּפ ןעוועג ןענַײז סע יװ ױזַא ,םשכ ;(ז

 ןיא (רעטלעג-םילקש יד ןיהַא ןגיילוצנַײא)

 סעקשוּפ ןעװעג ךיוא ןענַײז ױזַא ,שדקמ

 ןיא (רעטלעג-םילקש יד ןיהַא ןגײלוצנַײרַא)

 ,'ב :ךיוא ;א ,'ב קרּפ ,טרָאד) הנידמ רעד

 ןוֿפ ןלָאצ סָאד זיא ללכב ;(טלעג-לקש

 זַא ,גנערטש ױזַא ןעװעג טלעג-םילקש

 :ש"בצ יו (הרקמ) לַאֿפוצ ַאזַא ַײב וליֿפַא

 -םילקש טקישעג טָאה טָאטש עצנַאג ַא זַא

 טָאה חילש רעד ןוא ,םילשורי ןייק טלעג

 סָאד טָאה'מ רעדָא ,ןרָאלרַאֿפ טלעג סָאד

 עבלעז יד טָאה ,טעבנגעגקעװַא םיא ַײב

 -םילקש ןלָאצ לָאמַא ךָאנ טזומעג טָאטש

 טָאה טָאטש יד זַא םעד ךָאנ זַא ןוא ;טלעג

 -םילקש סָאד טלָאצַאב לָאמ עט2 סָאד ןיוש

 טלעג ענערָאלרַאֿפ=- סָאד ךיז טָאה ,טלע

 טָאה .ןענוֿפעג סָאד טָאה'מ רעדָא ,טכוזעגּפָא

 םוצ טרעהעג ךױא טלעג ענענוֿפעג סָאד

 -ּפָא טזמעג סָאד טָאה'מ ןוא ,טלעג-לקש

 ןטַײקגנערטש עלַא יד .םילשורי ןייק ןקיש

 -עג ןֿפַאשעג רַאֿפרעד ןענַײז תורמוח ןוא

 -בַײלג ןַײז טינ לָאז םלוע רעד ידכב ,ןרָאװ

 םעד ןיא ןַײז לזלזמ טינ לָאז ןוא קיטליג

 ןיא ,גנולָאצ עזעיגילער ןוא עלַאנָאיצַאנ

 ,לקש רעד ,רַאילטָאק .ז)) טלעג-לקש םעד

 ,סעדַא ,לעיצ נוא גנוטַײדעב ,עטכישעג ןַײז

 טלעג-לקש -- 284 --

 ,(5 :ךיוא ,7 ,ג"סרת
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 םינָאניס ַא ,;טלעג"םילקש ,טלעג"לקש

 םירופ ןיטש :טלעג-לקשה תיצחמ+- וצ

 זיא קַאדיפ ןֿפױא טלעג-םילקש  םַײב

 טלעוו איד ,שטַאגולד ינָאמ) סוחִיי ַא יאדוװַא

 טָאה ןוא ;(26 ,א"מרת ,עשרַאװ ,הרוסמ

 רע סָאװ ,לצעט ענרעבליז סָאד טכַארבעג

 -ליז ַא ןיא ,ןענוֿפעג טנגוי רעד ןיא טָאה

 -ֿפױנוצ טלעג-םילקש ףיוא םָארק רענרעב

 ןעמונעגנעמַאזוצ ייז ןבָאה ױזַא ןוא ןעמענ

 ןוא טלעג-םילקש לסיב סָאד םלוע םַײב

 -רַאֿפ טינ רָאה ןייק ,הליגמ יד טרעהעגסיוא

 -אק רעססעדא רעד ,םולבנעזָאר .נ) טלעֿפ

 ,סעדַא ,ד"נרת רהאי םעד ףױא ראדנעל

 -הליגמ+- ןייק רימ טָאה ריא זַא ;(35 ,3

 ןילַא רימ ךיא בָאה ןבעגעג טינ טלעג

 ןעװעג אצוי ןיוש טָאה ריא רָאנ :ןעמונעג

 ןיא ןעמוק לעװ ךיא :;םירוּפ ןוֿפ תווצמ עלַא

 רַאֿפ טלעג-םילקש ןבעג ךיא לעװ ,טָאטש

 ךיוא םינויבאל תונּתמ ןוא ,עלַא ךַײא

 -נעלאק טלעוו רעינ רעד ,"טלעג-הליגמ;)

 ,בושטידרב ,ב"ערת רהאי םעד ףיֹוא ראד

 ָאד זיא תווצמ ליֿפיו ךיז טנָאמרעד 0

 ,טלעג-םילקש ןבעג :ןָאט וצ םירוּפ םוא

 ,םירוּפ-תדועס ןסע ,הליגמ יד ןענעייל

 ,טרָאד) םינויבאל תונּתמ ןוא תונמ-חולשמ

 זיא לקש ןקילָאמַא םעד ןוֿפ רכז רעד 7

 ןצרַאה ןיא ףיט קלָאֿפ ןשידִיי םַײב ןבילבעג

 ןוֿפ ,טַײצ עצנַאג יד טעילטעג טָאה ןוא

 רעטצעל רָאג רעד זיב תולג ןגנַאל םעד

 ןטנווֶא םירוּפ עלַא ,רָאי עלַא ןוא ;טַײצ

 ַא ןיא טמוק דַיי רעד תעב ,(םירוּפ ֿברע)

 שרדמה-תיב ַא ,זיולק ַא ,לּוש ַא) שודק-םוקמ

 רע טלָאצ ,ןזעל הליגמ יד ןרעה וצ (ג"דא

 םעד ןוֿפ ןעקנעדנָא םוצ ,"טלענ - לקש;

 רעד ,רַאילטָאק .ז) "לקש ןקיליײה, ןקילָאמַא

 ,קַארטש .ל .ה .(13--12 ,ג"סרת ,סעדַא ,לקש

 ,1916 ,גיצּפיל -,05//100/50 1/ 0116ז00/ע

 .א/518 ,יװַאקרַאה ;;,0
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 -סינויצ רעד ,י טלעג"םילקש ,טלעג"לקש



 טלעג-לקש

 סָאװ דיי רעדעוװטעי סָאװ ,לָאצּפָא רעשיט

 זחמ ?םַארגָארּפ רעלעזַאב, ןיא הדומ זיא

 ןופ רֿבח ַא יו רָאי ַא לָאמ ןייא ןלָאצנַײא

 :עיצַאזינַאגרָא טלעוו רעשיטסיניצ רעד

 טָאג וצ ןַײז ןלָאז טשטנעבעג ןוא ךעלקילג

 ןעמ יו ,םינויצ עלַא יד ,ןשטנעמ עלַא יד

 ןֿפללעה סע עכלעװ עלַא יד ,ןָא יז טֿפור

 ןיא ןסיורג םעד ןיא ןטייוצ םעד רענייא

 ,רימ ןַײװ ...!טֿפעשעגטלעװ ןרעווש םעד

 ּוװ ...,םימחר ךיד טעב ךיא ,דניק ןַײמ

 ןעמ טמענ ּוװ ,סעיצקַא יד ןעמ טֿפױקרַאֿפ

 ביל 'רב בקעיו !טלענ-םילקש יד וצ

 ,לייהט עטייווצ סָאד ,יכנא ירבע ,ןַאמטָאס

 יד ןיוש טסייו ;(48 ,ב"סרת ,וועשטידרעב

 טעטימָאק-סנָאיצקַא רעד זַא ,טלעװ עצנַאג

 עקיצנייא יד ןענַײז טנעדיזערּפ ןַײז ןוא

 -םילקש עלַא ,ןטסינויצ עלַא ןוֿפ רעײטשרָאֿפ

 ךָאנ טסּוװַאב זיא לָאצ רעייז סָאװ) רעלָאצ

 לַײװ ,טלעג-םילקש םעד ןוֿפ עמוס רעד

 ןריֿפ וצ (עמוס עכַײלג ןייא טלָאצ רעדעי

 רעשיטסינויצ רעד ןוֿפ טעברַא עצנַאג יד

 ,סעדַא ,לקש רעד ,רַאילטָאק .ז) עיצַאזינַאגרָא

 -לקש ...רעמ ףרַאד דיי ַא ;30 ,ג"סרת

 -רעטנוא ,ןיוו ןייק לצרעה ר"ד ןרַאֿפ טלעג

 ,ל .י) ןילרעב ןיא עטַאקַאה יד ןציטשוצ

 ;8 'ב ,1925 .,ענליו ,קרעוװו עלַא ,ץרּפ

 וצ ידּכ ;(195 ,"ןענָאטעילעּפ ןוא ןצַאזפיוא,

 טינ רעשינָארכ רעד טימ ףֹוס ַא ןכַאמ

 יד ןענָאמנַײא םעד ןוֿפ טייקכעלטקניּפ

 :ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ,רעמלעג-םילקש

 טינ ןביױהנָא ךיז זומ גנולמַאז-םילקש יד;

 -סערגנָאק ןדעי ןוֿפ ביױהנָא ןיא יו רעטעּפש

 רָאי סעדעי ןרעו טקידנערַאֿפ זומ ןוא רָאי

 אוו ,2 ראלוקריצ) "ַײמ ןטשרע םעד וצ

 :ךיוא ;6 ,רָאי ןָא ,ענליו ,רהאי סערגנָאק

 .ב/615 ,קבא .3

 -ערעטניא ןַא רעיײז טלייצרעד ןָאסֿפלָאװ דוד
 ןגעװ טלדנַאהרַאֿפ טָאה ןעמ ןעװ .טקַאֿפ ןטנַאס
 וצ ֿבױחמ ןיא טסינויצ רעדעי סָאװ ,לָאצּפָא םעד
 א ןעמוקעגסיורַא זיא ,עיצַאזינַאגרָא רעד רַאֿפ ןבעג
 ;טגײלעגרָאֿפ טָאה ןעמ .ןעמענ ןוֿפ שינעשימעצ
 -הרֿבה ,סָאנװ ,סקַאט ,ןָאשויבירטנָאק ,גַארטיײב
 -רָאֿפ טָאה רע ןעװ ,טנעמָאמ םעד טימ .טלעג
 טָאה סע ןוא ןעמונעגנָא עלַא ןבָאה ,לקש ןגָאלשעג

 טלעגבַײרש -- 285 --

 ןיא קיֿפױלעג ןרָאװעג ,טרעגריבעגנַײא ךַײלג ךיז
 טשינ לָאמנייק טלָאװ סע יװ ,ץונַאבכַארּפש סנעמעלַא
 ,ירישעה סרגנוקל ןוילג הריפצה) שודח ןייק ןעװעג
 ,(3231 ,ןא"ערת ,עשרַאװ} ,ןושארה סרגנוקל תרכזמ
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 -הרֿבח+- סָאװ ענעגייא סָאד ,* טלעג"לקש
 טכַאמעג טָאה ןעמ ,רֿבדה רוציק :טלעג
 עטירד יד ןוא ערעדנַא יד ןוא הֿפיסַא ןייא

 ַא ףליה סטָאג טימ ןרָאװעג זיאס --
 -עלשט, ןבילקעג טָאה ןעמ ןוא ,?הרֿבח;

 ךַײלג ...טנעדיזערּפ ַא טלייוועגסיוא ,"סענ

 רעכעלטיא ןוא :טעטש עשיטַײל עלַא ןיא יו

 ַא רעװ ,טלעג-לקש ןבירשרַאֿפ ךיז טָאה

 ךָאװ ַא סעקיּפָאק ייווצ רעװ ןוא עקיּפָאק
 ,1925 ,קרָאי-וינ ,קרעוו עלַא ,םכילע-םולש)

 .(?םייהַא טקנעברַאֿפ, ,117 ,3 'ב
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 רַאֿפ רֿפוס םעד גנונױלַאב ,טלעגבַײרש

 ש"חר ַא ןטנעמוקָאד עקיטױנ יד ןבַײרש

 -ַאב ןַאמ רעד ןוא ,לעבהו :שדוק-ילכ יד

 םעד רַאֿפ ַײס .טלעג (-בַײרש) סָאד טלָאצ

 ןוא ,הולהו ;רבוש םעד רַאֿפ ַײס ןוא טג

 ,טלעג (:בַײרש) סָאד טלָאצַאב הוול רעד

 םעד רַאֿפ רעבַײרש םעד גנונױלַאב יד
 רעד ןוא :רעמענ-האוולה רעד טלָאצ לסקעוו

 ,ןתחהו ;טלעג (-בַײרש) סָאד טלָאצ רעֿפױק
 (-בַײרש) סָאד טלָאצַאב ןתח רעד ןוא

 םעד ןוא ױרֿפ יד טגירק רע לַײװ .טלעג

 (רעגניד רעד ןוא) רערידנערַא רעד ןוא ;ןדנ

 ןעמ יא :טלעגבַײרש סָאד טלָאצַאב

 ןוא ,תוררוב ןוֿפ תורטש ןייק טינ טבַײרש

 ןדַײס ןיד-תיב ןוֿפ םינינע (-הרות-ןיד) עלַא

 םעד) םידדצ עדייב ןוֿפ ןסיו םעד טימ

 -ַאב עדייב ןוא ,(ןטנָאמעג םעד ןוא רענָאמ

 -יי ,תוינשמ) טלעג (:בַײרש) סָאד ןלָאצ

 ,ןיקיזנ רדס ,ַאקשורטעיּפ החמׂש ןוֿפ שיד

 ביירש שאד ;(ד--ג ,י קרפ ,ארתב אבב
 שניגלוֿפ םיניינקו תורטש ילא ןוֿפ טלץעג

 וצ רפוסהו םינזח 'ג איד ןלאז גנונידרוא

 היהי .קלח טריֿפ ןייא רֿכילטיא .ןלייט ךיילג

 ביירש ןייז זומ רפוס רד 'נוא .היהיש המ

 יֵלֲא ןופ איצאנידרוא) ןבה טראפא תועמ

 תבוטל השענ לנה לכ ,םיבתכו תורטש



 טלעג-תועיֿבּת

 ,ח"סת לולא ח"ר ,םדרליטשמא ...הליהקה

 ךיז טניֿפעג דלעֿפצײה סקנפ ןיא ;(ח ןמיס

 זיא ו"מת ,זמת בֶד 'א םוי :עיציזָאּפ ַאזַא

 ..דראוו ןגאלשיג זיוא דלעֿפצאה להק רֹוֿפ

 'יבוהז 'ה טלעג ביירש ןטסָאּפ) טשופ

 ךיז טניֿפעג עיציזָאּפ עבלעז יד ;(ב/גס)

 ןכָארטשעגכרוד רָאנ ,סקנּפ ףוס םוצ ךיוא

 ? ןבַײרשנָא סָאד טסָאק סָאװ ,םיא גערֿפ ךיא

 ןסייהעג רימ טָאה גיניק רעד, :רע טגָאז

 סָאד ןלָאצַאב ןלעװ טינ טעװ ריא בוא

 טציא .ןלָאצַאב סָאד ךיא לָאז ,טלעגבַײרש

 רעלָאטסכַײר ףלע טסָאק'ס ,טליו ריא יו

 ,ןילרעב ,עיפַארגָאיבָאטװַא סקַאזיא ןורהא)

 ,"טלעג - סמיילק, םוקמב ,טלעג" תועיֿכּת

 שישטַײד+- רַאֿפ ןעמענצ יד ןוֿפ רענייא

 ,טלַאה סָאװ ,טַײהרעדנימ ַא ןַארַאֿפ :טלעג

 ןוֿפ ןגָאזּפָא ןצנַאגניא ךיז ןֿפרַאד ָאד רימ זַא

 -רעמ יד .רעטלעג עקיטולב+  עקיזָאד יד

 יו רעמ זיא סע זַא ,רעבָא טלַאה טַײה

 לַאטורב ױזַא ןבָאה סָאװ יד זַא ,קידרשוי

 רעטנעצ ןקיטסַײג ןשידַיי םעד טרעטשעצ

 סָאד ןעױבֿפױא ןֿפלעה ןלָאז עּפָארײא ןיא

 ןֿפױא ןעמייה עַײנ יד ןיא ןבעל עשידִיי

 -תועיֿבּת יד ןוא ,טנעניטנָאק רענַאקירעמַא

 -תועידי) ןרעוו ןעמונעג ָאי ןֿפרַאד רעטלעג

 רענַאקירעמַא ןוֿפ . . . ןיטעלויב-עיצַאמרָאֿפניא

 ,יני ,סערַײא - סָאנעוב ,טעטימָאק ןשידַיי

 31 .(2 ,170 'מונ ,5

 הקשמ ןלעטש רַאֿפ הניתנ יד ,טלעגוקיּת
 ןבָאה םינבר יד .םידיסח ַײב טַײצרָאי ַא וצ
 וצ ןרעהֿפױא לָאז ןעמ זַא ,ןעװעג רזוג

 יד ןוֿפ שרדמה-תיב ןיא ןוקית ןעקנירט
 טינ לָאז ןעמ ידּכ ,שטרעק ןיא סעקַאשטמירק
 יז ןבָאה ךיוא .שודק-םוקמ ןייק ןַײז ללחמ

 לָאז טלעג-ןוקיּת םעד ןוֿפ זַא .טגײלעגרָאֿפ
 לייוו ,"םיחרוא תסנכה, הרֿבח ַא ןכַאמ ןעמ
 ןויֿבא רעדמערֿפ ןייא זַא ,טֿפָא ךיז טֿפערט סע
 ןקיטכענוצרעביא ןוא ןסע וצ ּוװ טינ טָאה

 ;(27 ,2 'מונ ,ו"מרת ,טַאלבסקלָאֿפ סעשידוי)

 ב"ֿפ ןיא עיצ|נעדָאּפסע|רָאק רעד קנַאדַא

 טלעג-םירֿפס-ןוקיּת -- 286 --

 רהיא טממוק ... :עכנמלז ;(80 ,ב"פרת

 ןיהַא רהוא 9 םוא טכאנ רעד ַאב טנַאה

 -נעס 'ר ןֿפור רעװ ךיא זַא ;םולש יד ַאב

 :רעדנעס -- .ןעממוק ןַארע רהיא טעװ רעד

 -נמלז -- ?רעָאֿפרעד ָאד ךיא גירק סעָאװ

 ןוא ,ןעדליג 2 דלַאב ךייַא טָאה ָאד :עכ

 רהיא ,ןעדניפ ןיוש ךיז טעװ עגירביא סעָאד

 ןוא ,ןהַאז ןעדירפ וצ ןיוש רימ טימ טעװ

 ךָאנ ךיוא .ַאב ןעבענ ךָאד טעװ רהיא

 ןוֿפ קיטש-רעטַאעט}) ןעגירק דלעגבַארש

 ,(46 ,359 ,עיצקעלָאק-ןיוועל 1? 1826 םורַא
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 ת
 -תיב ןטלַא ןיא ןעמ טָאה ןטַאלבסקלָאֿפ}

 סָאד ןוא ןעקנירט וצ טרעהעגֿפױא שרדמה

 טַײלעמערָא קעװַא ןעמ טיג טלעג-וקית
 ן*663) ,(121 ,8 'מונ ,טרָאד)

 טכַאמעג ןעגנולמַאז ,טלעג * םירֿפפ * ןוקיּת

 רעדָא עַײנ ןֿפױק וצ ףױא טַײצ וצ טַײצ ןֿפ

 ןלוש יד רַאֿפ םירֿפס עטלַא יד ןטכיררַאֿפ

 ֿבקעי ןוֿפ טלײטעגטימ) םישרדמ יתב ןוא

 ןבָאה עיצקַא-םירֿפס-ןוקית יד .(גרעבנירג

 -רע ערעדנַא ןיא .םירוחב טריֿפעג בור'ס

 ףיוא ןבַײלק וצ ןעמונעגנָא ןעוועג זיא רעט

 הּפוח רַאֿפ הנותח ַא תעשב קעװצ םעד

 ךיוא לַאֿפ םעד ןיא ןעניֿפעג רימ .ןלעטש

 הדוהי :ןעז .םיגהנמ עלַאקָאל ענעדײשרַאֿפ

 ,קרָאי-װנ ,'רבעה ,"'םעה יײחמ, ,טולא

 ללה ןב יכדרמ .11--10 ,'י 'לג ,א"פרת

 ,ווילהָאמ ןיא הרֿבח ַאזַא ןגעוו טבַײרש ןהּכה

 -הרֿבח ַא טַאהעג ןבָאה ךעלגנַיי רימ;

 -תיב רעזדנוא רַאֿפ םירֿפס ןֿפױק ,"םירֿפס

 רימ ןבָאה תוסנכה עסיורג ןייק .שרדמה

 הסנכה -טּפױה עצנַאג יד ...טַאהעג טינ

 לגנַיי רעדעי ,טלעגכָאװ+- ןוֿפ ןעוועג זיא

 טייג .ךָאװ ַא עקיּפָאק ַא טלָאצעג טָאה

 ס"ש ַא ןוֿפרעד טֿפױק ןוא הירב ַא טַײז

 ?ןעמ טוט סָאװ .םירֿפס עסיורג ךָאנ טימ

 ףיױא רעַײטש טגײלעגֿפױרַא רימ ןבָאה



 טלעג"םיכירכּת

 -- טַײצרָאי זיא ךַײא ַײב ןעװ .ןטַײצרָאי

 רעדָא ףניֿפ םירֿפס-הרֿבח ןיא ךיוא טלָאצַאב

 -עג הרֿבח יד טָאה ךיוא .?סעקיּפָאק ןעצ

 ןיא) רוּפּכ - םוי-ֿברע רעלעט ַא טלעטש

 .(5--4 ,1935 ,ענליוו ,ןושל עמַאמ
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 ַײב דנָאֿפ רעלעיצעּפס ַא ,טלעג"םיכירכּת

 ןחמ סָאװ ,טַײלעמערָא יד רַאֿפ אשידק-הרֿבח

 -עג :םיכירכּת עדמערֿפ ןיא ןרעוו ןטלַאהַאב

 עשידִיי ףלעװצ ,תונמחר טָאה !ןדִיי דלַאװ

 !טלעק רעד ןוֿפ ןלָאװשעג ןרעו סעילימַאֿפ

 טֿפױק ,םיכירכּת ןכַאמ ייז טלָאז ריא רעדייא

 יװ ױזַא !ץלָאה טלעג םעד רַאֿפ רעסעב ייז

 טלָאװ ל"ר םיכירכּת זַא ,טגָאזעג ןבָאה עלַא

 ,ןהשודק-הרֿבחַו ק"ח ןוֿפ ןכַאמ טזומעג ייז ןעמ

 ןבעג ךיוא ץלָאה סָאד ןעמ ףרַאד רעבירעד

 טלעג-םיכירכּת דימּת ןלָאז ןוא ...ק"ח ןוֿפ

 ,רׂשבמ לוק) תווצמ ערעדנַא ףיוא ןטַײברַאֿפ

 .(ב/178 ,10 'מונ ,ל"רת

 -רע תמחמ ןענַײז סָאװ ,םינבר עסיורג ןגעוו

 ,םיכירכּת עדמערֿפ ןיא ןברָאטשעג טַײקכעל

 .אאצווו ןביוא ןעז
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 ןוא שדוק-ילכ רַאֿפ ש"חר ,טלעג"םיאנּת

 :ןבַײרש םיאנת םַײב רֿפוס סלהק םעד

 ןירעװ טלאצב זומ טלענ-םיאנת ינוא

 -אל םיאנת ןייק ןוש ןעוו רֿפוסו : 'ינמאנהל

 וצ הפוח ןייק איז טרעוװ רדוא .ןביירש ןיז

 תורטשה לכ ןמ  איצנאנידרוא) ןיזאליג

 לכה תועמ הלילגו תופוחו תוסנק םיבתכו

 ןשיױו לאז ךיז ררדיא ןייא ידכ בטיה ראב

 .((ח ןמיס ,א"צת ,ןםַאדרעטסמַא| ,ןטכיר וצ

 ; סָאד טניימ טנעמוקָאד ןבלעז ןיא יא ןמיס טול 1

 לש םישמש ינשהו םינזח השלשה ןייז םינמאנה.

 ."הלודגה נ"כהב

 יד ןבַײרש רַאֿפ וכׂש ןגעװ דײר יד זיא ָאד
 ַא ןיא טָאה קינטַאלז--עדיבא ל"י ברה .םיאנּת

 טקרעמַאב ז"טשת ,לולא טּכ ןוֿפ רימ וצ וירב

 םינבר ןבעג טגעלֿפ ןעמ סָאװ ,טלעגיםיאנּת ןגעװ

 וליֿפַא ,םיאנּת יד ןענעײל םֹּתס רַאֿפ עיצילַאג ןיא
 סיוא טוַײװ סע יװ ,ןבַײרש םיאנּת תעשב טשינ

 'ר יבר רעשטַאקנומ רעד טגנערב .רוקמ םעד ןוֿפ

 : רעטָאֿפ ןַײז ןוֿפ ןעמָאנ ןיא אריּפש רזעלא םייח

 ע"יז םייח ירבד לעב שווקה וניבר לצא ייהשכ

 'א ינע ...םירהצה תדועס ךותב אב זנאצב
 םיאנּתה אורקל ושקיבו ופכ עיגימ סנרּפתמה

 ול ןתנ כ"חאו ...השע ןכו ג"בע ותבל השועש

 טלעג-תינעּת -- 281 ==

 .ן"עיצילאגב ארקנה) "םיאנּתה תועמ, כ"ר הרשע
 ותניתנ דאמ בושח 'יהו (םינברהל ןתיל 'יגהונש
 ירבד) ןםייח ירבד) ח"ד לעב שודקה וניבר יניעב
 (א/בי ,צ"רת ,שטאקנומ ,האעיבר ארודהמ ,הרות

 זַא ,טקַאֿפ רעד ןרעװ טנָאמרעד רעבָא ָאד לָאז
 ןבָאה ,ה"י ןט16 ןיא ,תֿפצ ןוֿפ טַײצילב רעד ןיא
 ןיא .ש"חר ןייק ןעמונעג טשינ טרָאד שדוקילּכ יד
 ;טכַארבעג טרעװ ,ז"סש םורַא ןבירשעג ,ווירב ַא
 םניא תונכדשה ןמ ,ב"בות תפצ הפ גהנמ דוע
 ןישודיקה ןמ ןכו ,םנחב אלא ללכ סרפ םיחקול
 שמשה אלו ןזחה אלו ד"באה אל חקול וניא הּפוחו
 ןיטיגה ןֿמ ןכו ,הנטק הטורפ וליפא רבד םוש
 אלו ברה אל סרּפ םוש םילבקמ םניא תוצילחהו
 ומכ הביתכהו ליוגה דעב חקול רפוסה אלא םידעה
 ג רפס ,השדח הרדס ,די לע ץבק) ן"ישארג-שייוו
 ,(הכק ,ש"ת ,םלשורי ,(ג"י)
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 תינעּת ַא ןיא ןבעג הקדצ ,טלעג"תינעּת

 םוקמב הקדצ טימ ךיז ןזיילסױא ;רוביצ

 תינעּת זיא ןטרוֿפקנַארֿפ} 878 ןיא :ןטסַאֿפ

 ה"ועב הֿפירש רד ןגעוו תֿבט (ד"כ) ןיא רוביצ

 טבש ח'ר ברע ..:א"עת זיא ןזעװג יד

 ןייא ה"ועב זלא תינעּת ןייא זיא א"פת תנשב

 איו תוחילס טגאז 'נוא זיא ןזעװג הֿפירש

 טלעג תינעּת ןֿבל ןייא טביג 'נוא ןיטש איז

 .(ב/טנ ,ז"מקת ,ךַאבצלוז ,םיגהנמ)

 טכַארבעג טרעוו אוהש ומכ ףַארגַארַאּפ רעד

 -םיגהנמ יד ןוֿפ סעבַאגסיױא עסיוועג ןיא רָאנ

 טכַארבעג ןעמ טָאה ערעדנַא ןיא ,רעכיב

 םעד טזָאלעגסיוא ןצנַאגניא רעדָא לייט ַא רָאנ

 .ףַארגַארַאּפ

 ןענָאמרעד םַײב רעביא ךיז טרזח עבלעז סָאד

 ןשירָאטסיה רעטרוֿפקנַארֿפ ןקידרעירֿפ ַא

 ןיא טײי רובצ תינעת זיא 878 ןיא :תינעּת

 ןרדנא ןעד 'נוא ינש רדא ןיא טינ ןושאר רדא

 אד ןעד ןץניווו ץניֿפ םירופ זיא ךונ רד גט

 -יג ןייא שוריג ןוֿפ רדיו תובא רזנוא ןייז

 זומ 'נוא ...תוחילס ןגאז 'נוא ןראוו טצעז

 םיינע רֿפ ןבעג טלעג תינעּת ןֿבל רֿכילטיא

 ןףיימד טרֿפקנרו ,םיגהנמ :בס ףוס ,טרָאד)

 8"8 ,ץמוא ףסוי :ךױא ןעז .ה"ע ,ה"עת

 ןתיװ'ב לעב לכ ןתילו, ולק-הלק ,גייפת ,ןיימד

 'יבוגש הקדצל ןבל תינעתה לילב ושפנ רפוכ

 .(םיינעל ףכת קלחל ה"בב

 סע .גינעֿפסַײװ רעד ןֿפורעגנָא טרעװ ןֿבל

 רב ם"רהמ ת'"וש יד ןיא ןיוש ךיז טניֿפעג

 1671 ,גרובנטורמ ךורב



 טלעג-הליֿפּת

 -הֿבושּת ןיא םוקמ-הארמ ןעז ,טלעג"הליֿפּת

 6681 .טלעג

 סָאד זיא טנעמוקָאד ןטיױל ,: טלעג"הסיֿפּת

 םעד ןוֿפ רעבָא ,םיׂשמש יד רַאֿפ הסנכה ַא

 סָאװ רָאלק טשינ זיא טסקעט ןקידמוצמצב

 ןמוזמ ...ןעװעג זיא סָאד הסנכה ַא רַאֿפ

 ק"ישבו .בוחרה תסנכהמ םתריכׂש ולבקי םה

 בקאיל דחיב היהי ...טלעג הסיֿפתו ט"לעג

 ץ"כ ביל ןב| ריאמו ןשמש שרִיה 'ר ןב}

 ה"כ רָאי ,218 'מונ ,זסק ,תודועת) ןשמש

 .(א"ית ולסכ
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 ַא; טנעמוקָאד םעד ןוֿפ .? טלעג"הסיֿפּת

 זיא 1732 רָאי ןוֿפ הליגמ-ןעילימַאֿפ רעגָארּפ

 ןֿפרַאדַאב טגעלֿפ סוֿפּת ַא זַא ,ןײטשרַאֿפ וצ

 -ַאב טַײרֿפַאב םיא טָאה ןעמ יו םעד ךָאנ

 -ּפָא טָאה ןציז ןַײז סָאװ ,תואצוה יד ןלָאצ

 טייל הניימ ןמאק אד :טכַאמ רעד טסָאקעג

 טֿפוש רעד ךארּפש אד .ןיה זיוה טאר םוצ

 הנייז איז דלעג הסיֿפּת סאד רימ שגנערב

 טהג טלעג ןייק איז ןבאה אד ןיזאלטנע

 -דירֿפ .ש) ןבעג טלעג הסיֿפּת ןנאק איז זד

 .(06 ,אווו 'ב ,1938 ,רעטעלב ָאווְיי ,דנַאל
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 סָאװ ףליה עלעיצנַאניֿפ יד ,טלעגיליצּת

 ,רעליּפשרַאֿפ ַא וצ ןביג סעקינטרַאזַא הרֿבח

 ןטצע7 ןזיב ןרױלרַאֿפ ץלַא טָאה סָאװ

 םעד ךיוא טבַײלב לָאמ סעכנַאמ :ןשָארג

 ןַײז ןוֿפ הּכמ עסיורג ַא רעניוװעג ןכעלקילג

 ַא םעד ןבעגקעװַא זומ רע .ןעניוועג

 םעד ,"עלָאבוזָאק,, ַא ןטייווצ םעד ,"ליִאביש;

 ןטרעֿפ םעד ,טלעגיץרחי-אל+- ַא ןטירד

 ךיוא ןעמ זומ ןרעצרַאֿפ ,1 טלעג-ןטריטוּפעד

 זומ ?"ןתח; ןקידלזמילש םעד ןוא סעּפע

 -קעז עכעלטע ןבעגקירוצ ךיוא לָאמַא ןעמ

 ,רעדַאב השמ קחצי) טלעג-ליצת ךעלרעס

 .24 ,1905 ,גרעבמעל ,ַאסעדָא ןופ היבצ

 ;טכַארבעג טרעװ רעירפ תורוש רָאּפ ַא טימ 1

 -וּפעד, ןקישסורַא הרֿבח יד זומ לָאמ סעכנַאמ

 ןעז) םינתח עכלעזַא ןכװֿפױא ןלָאז ײז ,"עטריט

 ןעמוקַאב רעטריטוּפעד ַאזַא זומ סיװעג .(2 הרעה
 .טלעג-תוחילש+  טוג א

 טלעגיּתיּת -- 288 --

 :ןתח א טנײמ סָאװ ,טרעלקרעד טרעװ טרָאד 2

 ןיק טשינ עקַאט ןבָאה ןענױשרַאּפ עקיזָאד יד;
 א יײז ןעמוקַאב .ןטרָאק יד ץוח טפעשעג רעדנַא

 סָאװ ,טלעג טימ שטנעמ ַא טסײה סָאד ,"ןתח?
 סָאװ ,ץירֿפ ַא ,לדניוש ןײק טשינ טײטשרַאֿפ
 סע טייג ןַאד ,לָאמ עטשרע סָאד טרָאד טליּפש
 טרעװ לטַײב ןַײז רָאנ טשינ .טרימשעג יװ םיא

 ,ןכַאזטרעוו סעּפע טָאה רֶע זַא וליֿפַא רָאנ ,רעל
 גניר ַא ,טײק ַא טימ רעגײז םענעדלָאג ַא ונייהד
 עטוג ףיורעד טרָאד ןיוש רֶע טמוקַאב ,המודכו
 ןוא טרעװ ןיא ךיוה ּפָא סע טצַאש ןעמ ,םינוק

 רע רָאנ ,טלעג"ױמוזמ+- סיוא םיא טלָאצ ןעמ
 ."ךיוא ןדליג רָאּפ יד הנותח טרָאד טכַאמ
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 :?טלעגֿפױקנַײא+- יװ טעמּכ ,טלעג"הנקּת

 טָאה קינשרדמ - תיב רענעמוקעגנָא - ַײנ ַא

 עמוס עקידנטיידַאב ַא ןעגנַאלרעד טזומעג

 טריֿפעגנַײא ךיוא ןבָאה רימ ..."הנקת;

 טכַאמ סָאבעלַאב רעניטשלעפ ַא ןעװ זַא

 םעד טגנערב ןוא רעטכָאט ַא ענַײז הנותח

 ןבעג רע זומ ,ןירַא שרדמ-תיב ןיא םעדייא

 .ךױא עמוס עשּפיה ַא עקַאט ןוא ?הנקת;

 ,טגנערב סנימינב המלש 'ר זַא ,ךיז טֿפערט

 -תיב ןיא זדנוא וצ םעדייא ןַא ,לזמ טימ

 קיצֿפוֿפ ןבעג רָאנ ליװ ןוא ןַײרַא שרדמ

 לארשי ר"ב ףסוי טלעג-הנקת סעקיּפָאק

 ,1927 ,קרָאי וינ ,ךובלמַאז ,ןיטשלעפ ,דלעפ

0, 395--396). 1821 

 ןעניֿפעג ס"ומ עלעדנעמ ַײב ,טלעגיהֿבושּת

 ...טלענ-הליֿפּת ...טלעג:-הֿבושּת :רימ

 ,1928 ,עשרַאװ ,קרעוו עלַא) טלעג-הקדצ+-

 ,(317 ,דנַאב רעטייווצ ,לירעגניפ שניוו ,אוו 'ב

 ךיא סייו ,זיא ןיימ רעקיטכיר רעד סָאװ

 .טלעג טימ טייג ץלַא זַא ,זמר ַא ןדַײס ,טשינ
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 ַא רַאֿפ הסנכה ענמוזמ יד ,טלעג"ּת"ּת

 לָאז ןרערושזערט רעד) רע :הרוּת-דומלּת

 ןיא רעדלעגיּת"ּת ןאֿפ 9500 סלַא רעמ טכינ

 עמוס עזיד רעביא סָאװ .ןבָאה ץיזַאב ןַײז

 -נאק) ןדרעוװ טרינאּפעד קנַאב ןייא ןיא לָאז

 ,לוקס הרות דומלת יקיזחמ רעד ןאשוטיטס

 ,1900 ,קרָאי וינ ,אייוודארב טסיא 227--35

 .49 ,10 'טרַא 4
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 םינינע ןוֿפ המישר

 ,(הרעה --- ה ,םיכרע יד --- עשיבַארַא ,ריֿפנַײרַא םענוֿפ ןטַײז יד ןענעכיײצַאב רעֿפיצ עשימיור)

 ןעועג טשינ ןיוש זיא'ס סָאװ ,םיכרע עַײנ עקינייא וצ ןעמוק המישר רעד ןיא ָאד

 רעד .ךעלדנרעטש טימ וליֿפַא ,רעטרע עקירעהעג יד ןיא ןלעטשוצנַײרַא ייז הׂשעיש ידכב
 .טרעדניה ןביז רעביא םיכרע לָאצ יד זיא שיטקַאֿפ .674 טימ ךיז טקידנע רעמינ רעלעיציֿפָא

 ןיא אחרוא-בגא טנָאמרעד ןרעוװ סָאװ ,רעטלעג עקינייא ןַײרַא טשינ ןענַײז ךוב ןיא
 ןזַײװנָא רָאנ ליו ךיא .רעדנוזַאב ןרעװ טכַארבעג טפרַאדַאב ןטלָאװ סָאיו ,םיכרע עסיוועג
 ,הלחּתכל ךיא בָאה טניימעג .(624 'מונ) ט ל ע ג ק ו ק נ ָא ,לשמל יװ ,עקיניא ףיוא
 רעדנַא ןַא ןעמוקַאב סנטצעל בָאה ךיא זיב ,רוקמ ןיא שטַײטסיױא ןַא רָאנ זיא ס זַא
 ןקוקנָא :ןושל ןטדערעג ןיא חיכש ןעוװעג זיא'ס זַא ,קפס ןָא טוַײװַאב סָאװ ,אּתכמסַא
 ןָא טינ ןעמ טקוק ךימ !ךַײא ַײב ךיא ןיב רעדנּוװ ַא ?ןעמוקעג רעהַא ריא טַײז ךימ
 .הטילּפ טכַאמעג ןוא טּפַאכעג דלַאב ןוא ןרָאװעג טשימעצ יװ זיא לדַיי רעד ...!טסיזמוא
 ,ןענעדַאֿפדלָאג ןקוקנָא ןעמוקעג ךָאד זיא ןוא ןטלַאהנַײא טנעקעג טינ רעבָא ךיז טָאה רע
 ...טעמַאס לקיטש סָאד טכַארבעג םיא רע טָאה ט ל ע ג ק ו ק נ ָא טָאטשנָא ןוא
 ,תורוד עשירַארעטיל ַײרד ,ןָארטיצ .ל .ש) םיא ןקוקוצנָא היכז ןייא רעד רַאֿפ רָאנ ץלַא ןוא
 .(48 ,| ,עשרַאװ

 ךרע םוצ הרעה ןַא ןיא זמר ַא יװ רָאנ טכַארבעג .ט ל ע ג - ר ד ח ךױא ױזַא
 סָאװ ,סעקיּפָאק 40 רעדָא 35 ערעַײא רַאֿפ רעבָא . .. : רוקמ רעקידשוריֿפב ַא זיא ָאה ,7
 רעדעי (הריד רעד רַאֿפ סיוא טמוק סע ליֿפיו) ט ל ע ג - ר ד ח ןזז ַא ןיא טלָאצ ריא
 זיב ,ןליוו ןטוג טימ ןלָאצַאב טינ ֿבור יּפ לע ךיוא ריא טליוו סָאד סָאװ ,לייט ןַײז ףיוא
 ריא טליװ טלעג םעד רַאֿפ ;םירֿפס סרעדניק יד ןמזה ףוס ןטלַאהרַאֿפ זומ רדחה-לעב רעד
 ,(39 ,3 'מונ ,1886 ,טַאלבסקלָאפ סעשידוי ,רעלושטלַא םירמ) ? רעמיצ עסיורג ןבָאה

 ןעמ זיא הרעק רעד טימ :(628 ךרע לג'פ) ט ל ע ג י ה ר ע ק טימ ןידה אוה
 יד עקַאט ןוא ,ךיוא ןעמ טָאה טלעג ןבילקעג ,לוש ןיא רוּפכ-םוי ֿברע עלַא ןסעזעג
 סָאד זיא ּוװַא .ןוֿפרעד ןרָאװעג טינ ץלַא זיא שרדמה-תיב ןייק רָאנ ,ןיילַא סעיצרָאזָאד
 ןיא טגײלעגנַײרַא ט ל ע ג - ה ר ע ק סָאד ןבָאה ייז זַא ,וליֿפַא ןגָאז לייט ...? טלעג
 631 ,41 'מונ ,1882 ,טַאלבסקלָאפ סעשידוי)...ענעשעק רעקידנכָאװ ַא

 145 םיכרע ,לשמל ,ןעז .תוֿביּת-ישאר ןוא רעטרעוו עצנַאג זיא םעלבָארּפ ַא ךָאנ
 -הרוּת-דומלּת ןזָאלעגכרוד בָאה'כ .טלעגיּת"ּת ךרע ןטצעל ןטימ זיא עבלעז סָאד ,148 ןוא
 עצנַאג סָאד ךיוא ןרעװ טכַארבעג ָאד ןגעװטסעדנוֿפ לָאז ,ךה"ונייה זיא'ס שטָאכ .טלעג
 סָאװ ,ץנערעֿפיד יד ...ןגיילרעד ייז ףרַאד ןעמ סָאװ ,םיּתב-ילעב עכעלטע יד ... :טרָאװ
 ךיוא ייז ןעמ טָאה ,עמרַאזַאק ַא ןוֿפ יו טלעג"הריד+- רעמ ןכש טַאװירּפ ַא ןוֿפ ןכַאמ ייז
 ,38 'מונ ,1882 ,טַאלבסקלָאּפ סעשידו) ט לע ג - ה רו ּת - דו מ ל ּת ןוֿפ טגיילרעד
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 ךס ַא ןעמ טניֿפעג ,(14 הרעה רעטַײװ ןעז) טלעג-ח"ג רַאפ יו ,טלעג-ּת"ּת רַאֿפ ךיוא
 ןסקַאװ רעדניק יד ... :אֿפוג המישר רעד ןיא טכַארבעג בָאה ךיא יו ,רוקמ ןרעטלע ןַא
 - ת" ּת טלָאצ עמ ...ץרא-ךרד ןיא ,תוֿבוט תוצמ ןיא ,הרוּת ןיא .. . םיארּפ ע(ש)תמא יו
 ,1887 ,טרָאד ,ילגי ןב יקב) !טלעג טיג !טלעג יתובר טלָאצ ..!ןמז ַא כ"ור 200 טלעג
 -נַאמסדנַאל רעקרָאי-וינ ןוֿפ םירוקמ עטשרע ענַײמ ןענַײז ןלַאֿפ עדייב ןיא .(529 ,32 'מונ
 ןוֿפ ךָאנ זיא ץונַאב ןוא םַאטשּפָא רעד זַא ,רָאנ ןזַײװַאב םירוקמ ענעבעגעגוצ יד ,ןטֿפַאש
 ,םייה רעטלַא רעד
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 ,266 ,156 ,133 ,115 ,114 ,72 ,60 :גנונױלַעפ ,23 ,אאאוא --- אאאשוו ,אאוט : ןשינעבױלגרעבָא

2, 7, 333, 447, 449, 482, 492, 656, 

 ;אאשוו --- לאונמע רפס :ןציטָאנ עשיגָאלָאיביב ,'502 ,245 ,311 ,305 ,231 ,150 ,'47 :טרַאַא
 עשרעבַײװ איד ;10ה373 -- הׂשמ ךרדו ןגה ;667 ,655 ,592 ,9

 ,,4 עקשופ הקדצ איז 0 ךַאלּפינק .אווא :ןרעַײטש ןוא ןלָאצּפָא

 ,117 ,95 ,34 ,29 ,19 : לוש ןוא שרדמ-תיב
 ,444 ,420 ,346 ,232 ,79 :המחלמ ןוא ײמרַא

,376 ,344 ,338 ,321 ,246 ,245 ,230 ,221 ,6 
: ;590 ,555 ,'518 ,0 

0, 397, 406, 416, 438, 574, 605, 611, 5650, 
 ;182 ,165 ,135 ,130 ,64 :סנֿפַאה ןוא ןקירב

 ןוממ ,384 - - ל"שא :ןוקירטונ ןוא תואירטמיג
 ;620 ,497 :ןכַאזקורד

 :ה234 -  ס"בש ,אאאוא - - ךדחפ ,068 --
 ;"650 ,425 ,1202 ,151 ,120 :לדנַאה

 ,599 --- ןכדש ;(8
 ,ה,453 ,409 ,363 ,329 ,314 ,259 ,190 : הכולמ

 יאאאוו--אא : הנותח ןוא הלּכיתסנכה
4, 553, 607, 619; 

 :593 ,270 ,196 ,177 7 :ןתח
 :281 ,74 ,22 : תואקשמ

 ;576 ,ב281 ,137 ,127 : "תונתמ;

 ;508 ,474 ,262 ,129 :שײלֿפ

 ;639 ,624 ,419 ,256 ,16 :לבַײװ ןוא הלּכ

 :ה,598 ,418 ,260 ,08 ,57 :רמזילּכ

 ;594 ,389 ,ה34 : תונּתמ ןוא ןדנ
 ,415 ,396 ,358 ,328 ,197 ,194 ,'128 :להק

 ,ב514 ,489 ,411 ,359 ,255 ,253 ,147 :ש"חר
3, 5719; 

3, 1666 
 :398 ,381 ,351 ,100 :ס"בש ,526 ,519 ,433 ,424 ,265 ,186 ,164 : טָאטש

* , , 1 2 

 .600 ,599 ,506 ,468 : תונכדש 22 שש

 :665 ,559 ,7511 ,273 ,85 ,אאאווװ ; תמה-תיולה ,670 ,595 ,536 ,453 ,222 ,207 ,78 : סנדײשרַאֿפ

 ,5350 ,286 ,282 ,188 ,62 !ןורּכז ןוא דוֿבּכ ןַײז ,297 ,א249 ,248 ,125 ,94 ,93 ,2 ; לארׂשייץרא

,'*628 ,516 ,512 0 ,582 ,581 ,580 ,'511 ,*382 ,353 ,0 

 ײז ,םיֿבצק יד ןוֿפ טגנַאלרַאֿפ ןעסקַאט-לעב רעד רע :ֿבתכב רוקמ א ךיוא ךרע םעד וצ ןבעגוצוצ 1
 ןַײרּפ םעד ןגױצעגֿפױרַא ןיוש יײז ןבָאה רַאֿפרעד .ןזיוהטכעש} עניָאב ןיא ןלָאצּפָא זיצקַא ןַײז םיא ןקָאז
 טנוֿפ רעדעי ןוֿפ .ּפָאק 3 ןקסנימ} יה טלָאצ ןעמ סָאװ ,טלעגגַאװ ץוח ,שײלֿפ טנוֿפ ַא רַאֿפ .ּפָאק 20 ---
 .(203 ,13 'מונ ,1884 ,טַאלבסקלַאֿפ סעשידוי)

 -רעט ַא ,תואקשמ ףיוא לָאצּפָא ןַא ,עוװָאּפָאשט ןשילױּפ םעד ןוֿפ טצעזעגרעביא .טלעגנּפַאצ : ןבעגוצוצ 2
 טמיטשַאב טרעװ (1708) ח"סת רָאי ןיא : םירוקמ ערעדנַא ןיא ןוא תונקּת ןיא לָאמ עלַא טצונעג ןימ
 יד ןבַײלקסױא םַײב רודעצָארּפ יד טקרַאטשרַאֿפ טרעװ סע ןוא (טלעגנּפַאצ) עוָאּפָאשט רַאֿפ עסקַאט ַא
 ,(330 ,אאשווו יב ,1946 ,רעטעלביַאװוי ,ךַארכַאב םחורי) העוֿבש ַא רעטנוא ןרעַײטש יד ןוֿפ (סרעצַאש) םיָאמש

 ןיא דייֿבתּכ) ןרעַײב ,{טעריֿפ ; ךיוא ןבירשעג} טריֿפ סקנּפ ןיא טנָאמרעד טרעװ .טלעגגס : ןבעגוצוצ 3
 ,דוביּכ ןרַאֿפ גנולָאצַאב יד טנַײמ סָאד זַא ,רעכיז .ג"עקת תֿבט ןוא ח"סקת ֿבָא ח"ר ,9 ילב ,(ויכרַאזָאװַיי

 הננושל ,ןירּפלײה לארׂשי :ךיוא ל"גֿפ :טכיחכ ,ב"שת ,קרָאיוינ ,ןורּכזלו תואל ,דניקביר קחצי : ןעז
 ,197:196 ,(ז"שת) ויט

 טגעלֿפ ןעמ סָאװ ,טלעג סָאד : טלעגש"חר טָאטשנַא ש"חר רָאנ רוצקב ןושל ןטדערעג ןיא ֿבורס 4
 זיא םורַא יֹוזַא .שמש ,ןזח ,ֿבר :טַײטַאב טָאה סע סָאװ ,ש"חר ןֿפורעג ןעמ טָאה ,הנותח א ףיוא ןבעג
 ,1959 ,1 'בעֿפ ,סטרעװרַאפ ,וָארגנעװ .ד) טלעגיש"חר םוצ ףּתוש ַא ןעװעג ,שמש"ןיד-תיב רעד ,עקרעב
 .(ייװצ ןָאשקעס 4

 ןדעי ןבעגוצּפָא םיאבג יד ףיוא לטומ טינ זיא סע ,עינעה ,ריא טײטשרַאֿפ ::טלעג'םיתמ :ןבעגוצ 5
 :(163 ,11 'מונ ,1883 ,טאלבסקלַאפ סעשידוי ,גרעבנַײװ השמ) טלעגיםיתמ טימ ןעוט יז סָאװ ,ןובשח
 ,(165 ,טרַאד) הׂשֹעמ ַא ריא לייצרעד ײג ,טלעג'םיתמ טימ טוט ןעמ סָאװ ,טֿפעשעג סנטַאט ריא זיא סע
 עלעסיב א ָאד סיװעג ךָאד ןיא ,ארגּפד אמוי ַא ךיז טכַאמ טֿפָא : טלעגיאשידק-הרבח : ןייז ףיסומ ךיוא
 רעדָא טלעג-שרדמהיתיב+- ןוֿפ ןעמ טֿפױק ,געט עכלעזַא לָאמַא טינ ךיז ןכַאמ סע זַא ןוא ,םייח םימ
 ,(36 ,3 'מונ ,ה"מרת ,טַאלבסקלַאֿפ סעשידוי ,יקסנַאמוא קחצי) טלעג-השודק-הרֿבח ןוֿפ

 ח"צקת:ג"מקת ךרעב ,ןזיוּפ ,װָארטסַאא ק"ח סקנּפ ןיא טכַארבעג ןיוש טרעװ טלעג-תומשניריּכזמ 6
 .286 ןוא 188 םיכרע יד יװ עבלעז סָאד זיא'ס זַא ,רָאלק זיא רוקמ םעד ןוֿפ .(ויכרַאָאװַיי ןיא טַאטסָאטָאֿפ)

 לָאמ ךס ַא) טלעגירועיש טימ טנײמ ןעמ זַא ,רעכיז זיא טריֿפ סקנּפ ןטנָאמרעד ןביוא םעד ןוֿפ 7
 ֿבור'ס ןבעגעג ,המשנ יולעל רועיש א ןענרעל רַאֿפ רכׂש םעד (טלעג'רעיש :טדערעגסיוא יװ ןבירשעג
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 ;אשווװ --- שינערעשּפָא ;642 -- ןיֿפוריגּפא 1 ,537 ,410 ,457 ,355 ,192 ,187 ,171 : ןתוכרטצה
 ;314 -- ריטלה ךוב ;{ -- ?ןמװמ ןוא ראב ,4
 -טיירב ;3ה,276 --- לֿבירב ;423 - -- טלעגלטייב : ןסנַאניפ ,עימָאנָאקע ,רחסמ ,טפַאשטריוו

 תיתואבג ;א6וש --- שידִיי סטָאג ;411 - - קיטש ,ה,465 ,180 ,1715 ,113 ,58 ,21 :ףױרעדַא
 --- גייצ ריטאפג ;3ה,376 --- תיתבג ;16ה,אשוו -- ;48
 ,יאבג-שדקה :8ה,200 -- סקיב-שדקה :ן?הואשווו ;529 ,455 ,391 ,107 ,71 :ןצונּפָא
 ;200 --- אֿפור-שדקה ,עקשוּפ-שדקה ,ןַאמ-שדקה ,136 ,108 ,66 :56 ,52 : קיטַאמזימונ ןוא עטולַאװ
 ;ה,208 --- קינרעכָאװ :ה,5214 - - סעכָאװ ,161 ,160 ,159 ,158 ,152 ,146 ,142 9
 ;3ה276 -  לֿבירב רביײװ ;211 --- לטעצכָאװ ,357 ,349 ,313 ,293 ,287 ,229 221 ,4
 ;243 --- ךעלדיי"הקזחא ;242236 --- התורֿבח ,551 ,532 ,517 ,496 ,485 ,462 ,430 ,394 ,2
 --- הקולח ;ה,276 - - שוּפיח ;ה,246 -  הֿבויח ;610 ,609 ,598 ,586 ,3
 ;15ה,אשוו --- רכז יצח ;373 --- הרוֿפח 9 ;640 ,348 ,242 ,69 ,41 :הקזח
 --- שינידל ;3ה,376 --- ֿבתכ ;אשוו --- לדניװ שדוי ;618 ,550 ,2410 ,356 ,341 ,310 ,86 :לַאקָאל
 ;3ה,376 --- לֿבירב ןנאמ ;ה333 -- ץעל 446 ,128 ,105 ,83 ,82 :הכָאלמ ילעב ןוא הכָאלמ
 -ךלימ :ה,359 --- ךרבשיימ ;ה,479 --- בָאגנגרָאמ ,339 ,336 ,334 ,280 ,274 ,221 ,218 ,182 5

 -עמ ;139 --- תוֿבוט תועמ ;136 --- ענעדִיי 1651 ,494 ,393 ,1
 - - לקעמ ;371 - - דיייתודמעמ ;ה,371 --- תודמ ,252 236 ,111 ,91 ,63 ,61 ,50 :ןּתמויאׂשמ
 -תנּתמ ;3ה,373 --- יורטש ןוֿפ רׂשעמ 2 ,499 ,488 ,437 ,427 ,382 ,372 ,368 ,325 6
 --- תוכרע ,הכרע ;ה;294 --- קילורס 401 -- ,20 ,אושווו---אשצוו : טידערק ןוא עיצַארעּפָאָאק עיצנַאטס :2571 --- תועמ-לּתינ ;93 --- ?די עט וי
 - - תוטורפ 1629 - - טעריג םירופ 2 ,332 ,225 ,172 ,148 ,103 ,77 ,66 ,38 3
 ;א(ווװ --- 11 ןֿפירנַאב עשניוג ןשידנירַאפ ;26,5 ,512 ,558 ,556 ,2ה:481 ,477 ,461 ,154 ,2
3, 585, 641; 
 .642 ,405 ,404 ,201 ,65 : סנדײשרַאֿפ ;571 ,563 --- עדנעלַאק 2490 --- ןירעקישוצ 5

 2284 --- ןצבק :ה571 - - ןעװעדנעלַאק .292 ,254 ,104 : תוצרא עברא דעװ
 ;44/ --- רעזיולק ;38276 -  ווירב"ץוביק : תורעה:ךַארּפש ,ןקורדסיוא ,רעטרעװ

 --- םינורע ֿבר ;16 --- םילק ;אשווו --- רענזיולק ;ה ,34 --- ףרָאװנַײא ;ה ,68 - : קוצבא
 ;220 --- לֿפאט ץרװש ;ה,376 --- תֹויהׂש ;(1 --- קנאב יגנל ןײא ןיא ;ה ,42 - - ףױקנַײא
 יי .--

 :ץטסטלע יד רָאנ ןעגנערב ךיא לעװ סקנּפ ןיא סעיציזָאּפ ךס יד ןוֿפ .רענרעל ַא םּתס רעדָא ןזח םעד
 : ןבעגוצוצ ךיוא (א/63) ןאכ ןזח ןא ל"ז יבא תמחמ טלעג רעיש ט"ר 2 טלאציב ךיא בָאה ח"מקת תֿבט יִר
 בילוצ .תודועס רעדילגטימ יד רַאֿפ טֿפָא ןעמ טכַאמ טלעג'תובצמ ןוא -הקדצ ןוֿפ : טלעג"תוֿבצמ
 -שזיװ רעד ןוֿפ סקניּפ רעד, ,ץרַאװש .א) טריטנעמַאלגער וצ רעטעּפש ןינע רעד טרעװ ןכיורבסימ
 .(430 ,אוש 'ב ,1939 ,טמ ,רעטעלביָאװוי ,'1768-ח"כקת רָאי םענוֿפ ייאשידק-הרֿבח, רעצינ

 טרעװ ,ז"ירת עשרַאװ ,(גנונכער טנעצירפ רעש) תבשחמ-תכאלמ ןיא .טלעגירעלכייּפש : ןייז ףיסומ 8
 .טכַארבעג טרָאװ סָאד טֿפָא

 .'א הרעה ,305 ,טרַאד) "ךרעה יפל םודק ןמומ "םיאנתא""בתכו רחסמייבתכמ ודיעיש ומכ ,םינש תואמ הז םעה יפב הרוגש התיה ,םינורחאה םימיב אלא תיתורפסה ןושלה לא הלבקתנ אלש יּפילע-ףא ,"םינמוומ, ,"ןמוזמ, הלמהש ,רחא םוקמב יתיארה רבכוא !!רָאי רעטרעזתה לױמסקלָאֿפ ןיא טבעלעג ,טרָאװ טלַא ןַא זיאס זַא ,תועט א טכַאמעג רעבָא רע טָאה 224 ,ג"פרת ,ןילרעב ,בויבט .ח .י יבתכ) ס668644 תינלופמ והומגרתש ,םמצעב םירחוסה ושדחש שודח; ַא זיא "ןמוזמ,, זַא ,טלַאה וָאיװַאט 9
 וא ןא טביה גאלשרדנעב ןוגינ תרצע ינימשל רצויא :וצ רע טיג תרצע"ינימש ייב רָאנ .תועוֿבש רַאֿפ טרזחעגרעביא טרעװ עבלעז סָאד ."ןוגינ ונלכא ולשמ רוצ חספ לש די תנתמ ףסומ :"ןוגינ רנושרג חספ טש די תנתמ רצוי, :ןבעגעגנָא ךיוא רע טָאה ,"םינוגינ ןכוד, 1707 ןיא ןבירשרַאֿפ ןַײמד טרוֿפקנַארֿפ ןוֿפ רלדֲא רזיל טָאה ה"י ןט18 בױהנָא ןיא .דיתנּתמ ןופ תוֿבישח יד טוַײװַאב טרפ ַא ךָאנ 0
 ,(1915) אשווו ,(שטייד) עיֿפַארגַאילביב עשיערבעה ריֿפ טֿפירשטיײצ) "די תנתמ םַא יכרב ןזיוא שידק שד יװ
12726). 

 ? טלעגישֿפנירֿפוּכ םצד רַאֿפ דניז עלַא ּפָארַא םיא טמענ זדנָאישק רעד זַא ,טשינ טלַאה ,ןײלַא קילָאטַאק רעד ,קַאילַאּפ רעד --- רע ןוא : ןבירשעג םיוברעדעצ .א טָאה (303 ךרע) ןיקצעניל רַאֿפ ךָאנ : תמאה ןעמל 1
 .(495 ,32 'מונ ,ו"כרת ,רׂשבמ לוק ,זרא)
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 -= לקש :ה4/2 --- הלגעירכׂש ;ה,611 -- טָאטש

0, 

 : (ןטֿפַאשנַאמסדנַאל ןוא סאשידק-הרֿבח ץוחַא) תורֿבח

 ;227 ,218 ,128 --- אנּפמעק ,תיבה קדב

 ;468 --- ץהּורסלרַאק ,הלּכ תסנכה

 ;628 ,234 ,128 - - אנּפמעק ,םֹּת יכלוה

 ,238 ,235 ,234 ,223 -  ,ץלוז ,ארבח רעבַײװ

034 

 ;238 -- ירָארב ,םימ-יאׂשונ הרוֿבח

 װעשטידרעב ,םירחוסה יכינחו יתרשמ תרוֿבח

= =/42; 

 ;42 - - ןיצערבעד ,"םייח ץע, תרוֿבח

 ;593 -- ןיליבָאק ,םיטייח ארבח

 ;15 -  טפקנאלנעש ,םירוחבד הרֿבח

 ;354 ,108 - - עגיר ,"הרוּת לידגי, הרֿבח

 ;179 --- קסבעטיװ ,םיצע הרֿבח

 ;233 --- צנליװ ,סערַאסָאלש הרֿבח

 דנַאלסורַײנ ןיא רערהעל ןעשידוי רעד ...הרֿבח

 ;49 - ןעיבַארַאסעב ןוא

 ;204 - - קצול ,םיטיח תרֿבח

 ;282 -  סעדַא ,םימורע שיבלמ

 ;36 - ץקָאטסילַאיב ,דימּת רנ

 ;234 - -- אנּפמעק ,הרֿבח:םיֿבצק

 ;128 --- אנּפמעק ,רקובל םירמוש

 ;13 --- װָאנַאשזכ ,םיינע יכמוּת

 ,561 --- גָארּפ ,םירוחב תראֿפּת

 ,'119 ,15 ,10 ,או- -אווא :ה"שת--ש"ת ןברוח

7, 279, 289, 301, 304, 588, 626, 636, 

 : ךוניח

 ,237 ,126 יאא- -אעוװ :הרוּת:דומלּת ןוא רדח

1, 3061, 365, 366, 562, 567, 632, 665, 
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 ,298 ,292 ,ב249 : הבישי

 ,337 ,335 ,328*15 ,258 ,49 :גנודליב ןוא לוש

5, 402, 606. 

 ,343 ,299 ,269 ,138 ,99 : רעגיטש רעשידיסח

0 371, 319, 434, 523, 569, 519, 636, 663.* 

 ,452 ,450 ,342 ,215 ,203 ,102 : עיצַאטרָאּפסנַארט

5 412, 416, 515, 629. 

 : שדוק-ילפ

 ,284 ,251 ,169 ,168 ,131 : םיניד ןוא םינבר

0 4460, 460, 524, 561, 563, 565, 570, 571, 

81: 

 ,439 ,344 ,282 ,251 ,96 :םישמש ןוא םינזח

2, 561, 563, 511, 630, 635, 649, 665, 066, 

 .הלּכ תסנכה ןוא שרדמ-תיב : ךיוא ןעז

 ,אששוו : רעגייטש ןוא ןענימרעט-טֿפַאשנַאמסדנַאל

5, 36, 40, 42, 46, 47, 89, 11145, 163, 166, 

4, 272, 315, 367, 417, 463, 471, 507, 515, 

1, 552 596, 

 ,6441 ,638 ,428 ,385 ,319 ,54 ,3 : ןיול

 ;רוטארעטיל רעשידִיי רערעטלע רעד ןוֿפ רעדיל

 ;108 --- ןלעה ןנחלא

 ;337 ,21 -- ןהכהיק .א

 ;149 --- רעדילטָאּפש עשידִיי ייוװצ

 ;139 ,32 - - (ףסוי ר"ב ןרהא) ןבוא ןוֿפ דיל

 -- טרוֿפקנַארֿפ ןוֿפ תרשמ ןייא ףיוא דיל גָאלק

5 

 ןזיא השמ) שופיע ...רביא ...דיל גאלק

 ;518 --- (טאטש

 --- (ריאמ ןב בקעי) ןטסניד רעגָארּפ יד ןופ דיל

5 32, 173, 4490 

 .633 --- דיל-םירוחב רעטרוֿפקנַארֿפ

 ,443 ,377 ,365 ,260 ,251 ,171 ,אע : רעדילסקלָאֿפ

 ,439 - -- לדיל-םירוּפ שידִיײשטַײד א 9

 :טַײצ רעַײנ רעד ןוֿפ רעדיל

 ;567 ,361 ,256 - - םירמ ,רעװָאנילוא

 ;5/00 == יזריא

 ;403 --- .א ,ןדַאֿפדלָאג

 ;564 ,562 -  .ל +י ,ןָאדרָאג

 ;540 ,249 - - םייח ,עדַארג

 ;359 --- הנוייקחצי ,סענירג

 ;593 --- ןמלק ,רעלזייה

 ;(ןעמענ ןוֿפ המישר ןעז) שירעב ,ןײטשנַײװ

 ;ה208 -- ר"קי

 ;90 -  הדוהי ר"ב בוד לארׂשי

 ;359 ,251 - - לאוייקחצי ,יקצעניל

 ;6 ,אעו --- .א ,ןיסעיל

 זיא סע ,תמא עקַאט זיא סָאד :לטעצכָאװ א טול ּת"ּת רַאֿפ ןעגנולמַאז ,* טלעגלטעצ :; ןַײז ףיסומ 2
 -טסעק יד רָאנ ,טלעגנכַאװ- ףיוא ןשטנעמ טימ סקנּפ א טָאה רע ןוא הרוּתידומלּת רעד ןוֿפ יאבג ַא ָאד

 זןיא סע םורָאװ ,טלעגלטעצ סָאד ןענָאמ ךָאװ עלַא עקַאט טײג רע ,קידײל ןענַײז ךוב םעד ןוֿפ ךעל

 ,רׂשבמ לוק) דמלמ ןשיּתיבלעב א וצ שטָאכ ײז טיג ןעמ סָאװ ,רעדניק עכעלטע ןענַארַאֿפ עקאט ךָאד
 .(ג/238 ,32 'מונ ,ל"רת

 סָאד ןלָאצַאב םעד תעב ןעװעג ךיוא זיא עבלעז סָאד : ֿבתכב רוקמ ַא ךיוא *328 רעמונ וצ ןבעגוצוצ 3
 רעסקעז רעדָא רענעצ םעד ,תועבטמ ענרעּפוק יד ןעמונעג ןגוא יד וצ טנָאנ רעײז טָאה רע .טלעגנעײל
 .(134 ,1958 ,סערײא:סָאנעוב ,ןורכז ןיימ ןיא שזזַאל ,ץנימ .פ) ןטַײז עדייב ןוֿפ טקוקַאב םיא ןוא

 ןגױא יד טימ ןצָאלג ןוא ךיז ןשטיינק ,ןעקורמ ַאזַא טימ ןוא : װַאלסירעב ןוֿפ שזַא רוקמ ַא ךָאנ 4
 (ב/37 ,5 'מונ ,ל"רת ,ושבמ לוקןובשח םעד ןעמוקעגּפָא טלעג-ח"ג םענופ ןמאנ רעזדנוא זיא
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 ; תואווצ ;649 ,439 --- .ג .ח ,רענוועל

 ;228 ---  ףיוא ןַײז סח ,טלעג שידִיי ;ה,214 ,66 - - לאיחי ,רערעל

 ;373 --- ןבעג רׂשעמ ;607 ,אאאוו - אאאו --- םירֿפס רכומ עלעדנעמ

 לוליח טימ טיהעגּפָא ןַײז -- ןּתמו אׂשמ ;593 --- המלש ,רעגניטע

 ;247 -- תבש ,329 ,288 ,157 ,141 --- ןהכה .צ .א ,לעֿפײװצ

 -- טימ ןַאמערָא ןַא ןגרָאזרַאֿפ -- רעגעלטכַאנ ;1

 ;4 ;(ןעמענ ןופ המישר ןעז) -- םוקילא ,רעזנוצ

 ןדמערֿפ א רעביא ןרעטיצ ,ןשָארג רעדמערֿפ ;539 -- י"ש ,ןעגָאבנעללענעצטַאק

 ;572 ,454 ,308 ,236 ,144 -  ןשָארג ;ט --- ףסוי ,קינלָאר

 ,361 --- טַײצ ןיא ןלָאצ ,הכָאלמ-רכׂש ;179 -- םהרבא ,ןעזייר

 -- תעל-תעמ ;384 -- טכַאנ ;258 --- גָאט :טַײצ .251 ,229 ,אןוו --- .י .י ,ץרַאװש

 -ָאמ :238 - - שדוח ;206 ,204 --- ךָאװ ;375 673 ,495 ,247 ,226 ,193 112 : תועבטמ-רסומ

 281 - - רָאי ,240 --- טַאנ .טַײקכעלרע : ךיוא ןעז

 ,251 ,239 ,228 ,212 ,אוא -אשוו :טלעװרעדנייק 217 ,163 ,122 ,113 ,97 : טנעיגיה ןוא ןיצידעמ

 .ב635 ,540 ,530 ,458 ,439 ,386 ,333 ,3 .*653 ,634 ,378 ,377 ,223 ,9

 ,400 ,185 ,95 :(ש"חר ץוחַא) ֿבוט"םוי ןוא תבׂש ,324 1ה,142 : ןעמענ-החּפשמ

 ,15612 ,15598 ,584 ,418 ,415 טַײקירעװש ,ןקורד ;1 --  ןרינָאבַא :םירֿפס
 ,70 ,48 ,44 ,31 ,28 ,17 ,16 ,13 ,11 :דחוש ֿבדנמ ;ה2238 --- רַארָאנָאה ;176 ,א- א --- ןוֿפ

 ,500 ,459 ,448 ,317 ,316 ,312 ,241 ,213 ,120 ;200 --- ה"י ןט14 ןיא שדקה רַאֿפ םירֿפס ןעװעג

 ,1/ 645 ,621 ,604 ,601 ;664 ,211 --- ס"ש א ןֿפױק ;ח238 --- רוזנעצ

 : רעגייטש ,664 ,567 ,313 ,212 --- םירֿפס ןֿפױק

 ;19 -- הװצמ עשרעבַײװ ַא ,לוש יד ןרעקסיוא ,59 ,53 ,21 ,26 ,25 ,אאוא---אאוצ :טַײקכעלרע

 רענַאטסידרּוק יד ַײב ,םיסונא יד ַײב טכַאנכַאװ ,308 ,296 ,290 ,278 ,220 ,149 ,144 ,119 0

8, 326, 423, 481. 2 

 3 ,443 ,181 ,18 ,8 ,6 :ןטורקער ןוא סעקינװיזירּפ
 וצ דַארַאּפרעדניק רעכעלרעַײֿפ ,ןבייהנָא שמוח :
 = ,110 ,106 ,73 ,55 : הכימּת ןוא ףליה ,הקדצ

 יי ,209 ,204 ,200 ,195 ,179 ,154 ,134 ,123 ,3

 :אאוװ --- הּפוװ רעד רעטנוא ןגָאלש תורפכ - ,,,0 ,388 ,384 ,373 ,369 ,321 ,306 ,238 ,4
 הקדצ ןבעג וצ גהנמ רענליװ א ,דגב רעַײנ ,564 ,554 ,549 ,543 ,525 ,502 ,484 ,4173 ,5

 ;654 - - שדחתּת תעשב ,667 ,633 ,628 ,7

 ; ןכַאמ וצ תבש סָאװ טימ ןבָאה וצ דומל-רכׂש ןריסַאקנַײא טניימ סָאװ ,* טלעג-תבש : ןייז וצ ףיסומ 5
 רעקידלדרעבַאב רעד .רדח סרעזערעב השמ 'ר ןיא הרוּתי-דומלּת ןיא ירֿפרעדניא קיטַײרֿפ םענעי קנעדעג'כ
 יד ,רימ סָאװ ,ןגינעגרַאֿפ טימ דרָאב עגנַאל יד ךיז טעלג ,קירוצ ןוא ןיהַא רעמיצ ןרעביא טזַײרּפש יבר
 לָאז רע ןוא רעדניק יד ןזָאלוצ םײהַא טַײצ ןיוש .קינײװנסױא ןוֿפ רועיש םעד טוג ןענעק ,ךעלגניי-רדח
 קסירב ,רעדנעל-תולג יד ןופ עידעּפָאלקיצנע ,ןמסייװ .מ) "טלעג 'תבש, סָאד ןעלמַאז טָאטש ןיא סױרַא
 סָאװא ,דמלמ ןוֿפ לרוג ןֿפױא ןעמ טגָאלק רעירֿפ ןרָאי טימ ךָאנ .(259 ,1958--ט"ישת ,םילשורי ,אטילד
 ןַײז ןענצבק בוטש וצ בוטש ןוֿפ קיטַײרֿפ סיוא טייג ,לזיא ןייא יװ ךָאװ עצנַאג ַא ךעבענ טעװערָאה
 סעשידוי ,ןַאמליקניפ יכדרמ) תבׂש ףיוא טינ לָאמנײק רע טָאה ןשינעמענֿפױנוצ עלַא יד ןוֿפ ןוא תוריכׂש
 ,(655 ,41740 'מונ ,ז"מרת---1886 ,טַאלבסקלַאּפ

 הרוּת'תחמׂש --- רָאי ןיא לָאמ ןײא זַא ,גהנמ ַא זיא עלָאּפש ןיא : טלעג-שודיק :ןַײז וצ ףיסומ 6
 רוּפיּכ'םוי ֿברע לסיש רעד ןוֿפ ּפָארַא ןעמ טמענ שודיק םעד ףיוא .זיולק ןיא שודיק םיאבג יד ןכַאמ
 רעטניװ ןבָאה לָאז ןעמ זַא ,ץלָאה טֿפױקעג טלעג"שודיק םעד רַאֿפ רעבָא ןבָאה םיאבל יד .לבור עכעלטע
 ןשידִיי א ןגײברַאֿפ טלָאװעג רָאג ןבָאה יײז ה"ד ,טײרגעגנָא טינ שודיק ןייק ןבָאה ןוא זיולק יד ןצייה וצ
 ,(660 ,42 'מונ ,1884---ה"מרת ,טַאלבסקלַאפ סעשידוי) גהנמ

 טָאה ַאטסירּפ רעשיסור ַא יװ ,תונורכז ענַײז ןיא רוניד ןויצ-ןב טגנערב דָאזיּפע ןטנאסערעטניא ןַא 7
 ןיצק ילא אב םימי הרשע רובעכ :טלעג'הכונח רעקיצנַאװצ ןוא ףניֿפ א דחוש טגנַאלרַאֿפ םיא ןוֿפ
 ןוכנ אוה .יִתיֹניִדֹמִה יתורשכ' ןיינעב רוקחל הארוה לביקש יל רפיסו ...ווחמה עבור לש הרטשמה
 ?המכ ...('טלעג הכונח') הכונחימד שקבמ אוה םלוא ,רתויב יבויח ןובשחו ןיד דימו ףכית חולשל
 ,םילשורי ,עקשש םלועב ,רוניד ןויצןב) ! שדוחל יתרוכשמ לכ יהוְז ירה -- יתהמת ?המ !אה ףכ --
 ,(315 ,ח"ישת
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 -- ןײק ןעמענ וצ טשינ גהנמ רעתֿפצ ַא ,ש"חר

;6 

 ;ה,318 --- לוש ןיא הרעק א טלעטש ,יוג-תבש

 רעמע ןַא טימ הלּכױתח ןגעקטנַא טייג ,עיוג-תבש

 ;אאוװ --- רעסַאװ

 ןַײז הלוע רַאֿפ שמש םעד הֿבטה ןַא ,החכוּת

 :יב2ח --- החכות רעד וצ

 ,667 - - צשירָאטסיה רעטרוֿפקנַארֿפ ,םיתינעּת

 ,84 ,68 ,30 ,14 :עיצַאסנעפמָאק ןוא ןֿפָארטש

5, 352, 414, 466, 544, 19622, 

 ;ה5 :("ימויףדא ַא ןוֿפ ריֿפנַײא) תורֿבח ס"ש

 .ה8

 ,*149 ,א( ,אאאוע ,אאוא ,אע ,אווו : רעטרעװכירּפש

 * ןעמענ ןופ המישר

 א

 ,ה42 -  (קינטָאלז .ל .י) הדוהי ברה ,עדיֿבַא

6, 

 ,481 -- ןרענַײװ} 'ח'ז'מ 'היייביא

 ,263 -  ןבואר ,ןַאמסָארג-םעוניבא

 .636 ,597 ,371 ,365 ,93 - - קחצי ,ןבא

 ,97 ,69 ,42 ,16 -  (קַאינצערעב םהרבא) קבא

8, 140, 160, 171, 180, 206, 214, 243, 251, 

3 217, 312, 325', 332, 361, 385, 389, 426, 

0, 17439, 440, 446, 539, 540, 541, 549, 568, 

1, 599, 603, 622. 

 .א --- הניד ,שטיװָאמַארבַא

 ,376 - - יולה םהרבא

 .161 --- לכימ לאיחי ר"ב םהרבא

 .599 ,333 --- (רעצייוש ןימינב) שבא

 ,152 --- .ג .ה ,רעלדַא

 ,539 ,462 ,180 ,108 -- (קיציא) סקַאזיא ןורהא

0 515, 577, 619, 622, 662. 

,260 ,252 ,241 ,227 ,200 ,180 ,171 ,159 ,0 

,481 ,429 ,389 ,373 ,349 ,333 ,2312 ,1 

,051 ,645 ,599 ,568 ,518 ,511 ,3 

 --- הסנוּפ ףיוא ;161 --- הניחּת יניש :תוניחּת

 טכיל רַאֿפ ;248 - : ןעמענ הלח תעשב 9

 -= (עקשופ-""במר ןיא ןֿפרַאװנַײרַא תעב) ןשטנעב

 הקדצ רַאֿפ ;481 - - טלעגדמערֿפ ןגעק 0

 484 -- ןבַײלק

 ,267 ,240 ,229 ,199 ,118 ,101 ,א|װ : שידומלּת

1, 309, 374, 387, 439, 491, 8514, 644, 658, 

62 

 ,324 ,4 :(סעיצידַארט-שטַײט ןוא ןשטַײט) ך"נּת

9, 2479: 527, 551, 625. 

 200 --- לאיחי 'ר ןב ןרהא

 .532 ,229 - -- םייח םהרבא ר"ב ןרהא

 ,139 -- ףסוי ר"ב ןרהא

 .567 ,361 ,256 - - םירמ ,רעװָאנילוא

 ,1ה,200 ,180 ,23 ,18 --- סחנּפ'םהרֿבא ,רעגנּוא

 .ה584 ,548 ,5

 ,639 ,600 ,241 ,212 ,ה,41 ,16 - - השנמ ,רעגנוא

 ,587 --- םחנמ ,ןיקשיסוא

 ,373 ,ה// --- דוד 'ר ,(םיײהנעפָא) םיײהנּפוא

 ,005 ,518 ,412 -  .ג ,יקסנירוא

 ,2ה,609 --- לישעה עשוהי השמ 'ר ,ןייטשנרוא

 .625 ,566 - - ריאמ ,ןּוחַא

 ,179 ,אאאווו ,אאא --- אביקע 'ר ,רעגייא

 .209 --- ןןײטשּפע רעטלַא) .מ ,ןַאמזַײא

 ,531 -- עינַאמ ,גרעבנוַײא

 .6 -  ק"קד קחצי ר"ב ריאמ 'ר ,טאטשנזייא

 .518 --- השמ ,טאטש ןזייא

 ,2ה,580 --- .ד .י ,ןייטשנזייא

 זיא עקירעמַא ןיא וליֿפַא רעטרע עסיװעג ןיא .םעלבָארּפ א ןעװעג לָאֿמ עלַא זיא הילע-החכוּת יד 8

 םעד ןבעגעג טָאה ןעמ זַא; : עידומ זיא ָאגַאקיש ןוֿפ רָאטַאמרָאֿפניא ןַא .טנַײה זיב ױזַא גהונ ךיז ןעמ
 ,לַאנרושז ןעגרַָאמיגַאט רעד ,"לַאװק ןקיבײא ןוֿפ,) "החכוּת רעד וצ ןַײז הלוע לָאז רע ,רעלָאד ייװצ שמש

 .(10 ,1959 ,14 ינַאי

 רעַײנ רַאֿפ םיחטש עסיורג ןײק טשינ טעמּכ טָאה קמע רעד ךיוא רֶעבָא : טלעגטסיירט : ןַײז ףיסוֿפמ 9

 רַאֿפ טלעגטסיירט סלַא ןרָאװעג ןֿפרָאװעגוצ זיא רעכלעװ ,וּכע זיב תֿפצ ןוֿפ לייט םעד ןיא .עיצאזינָאלָאק

 ןוֿפ ןענָאאַאר עכעלטֿפַאשטריװדנַאל עטסעב יד ןוֿפ רענײא ךיז טניֿפעג --- ֿבגנ ןוֿפ טסולרַאֿפ םעד

 ,(רעכיבלמאז ןויצלעוּפ) הנידמ רעשידִיי רעד ןיב טַאדנַאמ ןשיטירב ןוֿפ ,ינושרג .ג) רָאטקעס ןשיבַארַא

 ,(330 ,1 'ב ,1954 ,סערַײא-סָאנעוב

 ,ןעמענ יד ךיוא ײז ןשיװצ .ןעמענ קילדנעצ רָאּפ ַא המישר רעד ןיא ןלעֿפ תוביס עשינכעט תמחמ *

 טכַארבעג ןרעװ ןעמענ עשיזעול עלַא .םינינע ןוֿפ המישר רעד ןֶצ תורעה יד ןיא טנָאמרעד ןרעװ סָאװ

 ,תויתוא עשידִיי טיִמ
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 ,474 --- .א ,ךאבעזייא

 .287 .ׂש ,טדַאטשנעזַײא

 ,334 ,324 -- תקיציא ,לכייא

 .602 --- דוד ,ןרָאהנײא

 ,324 ,ה28 -- .,י-י ,יקצידניא

 ,599 ,373 ,190 ,22 --- לארׂשי 'ר ,ןילרסיא

 ,6005 ,391 ,372 - - רוהטי-שיא

 ,638 ,571 -- (ץיװָאניבַאר .ל) ידוהי שיא

 .טעזלע ןעז ,טזלא

 ,108 --- ןלעה םהרבא ר"ב ןנחלא

 ,277 ,210 ,209 ,180 ,96 ,8 ,אאוא שרעה ,םױבטלַא

 471 - =- .װ העטלא

 209 --- ןועמש ,לושטלַא

 .384 ,373 --- יולה לאומש ןב רזעילא

 ,567 ,326 --- ץ"ש בקעי ר"ב םוקילא

 ,91 -- א"רגה ןוֿפ הנמלא

 ,329 ,141 ,אאאוו -- ןויצךב ,סֿפלא

 ,ריאמיקיזַײא ,קיד ןעז ,ד"מא

 ,3713 --- לאכימ סחנּפ 'ר ,ֿבר רעילָאּפָאטנַא

 .אאוו --- .ש ,יקסנא

 234 -- דיװַאד ,יקסװָארטסָא

 ,618 --- לידנעמ ,רעװָארטסָא

 ,4ה;200 ,108 ,49 ,40 ,אוא ,אעווו --- החמׂש ,ףסא

 .ביה,*4

 ,333 ,256 ,171 - - .י ,ושָאטַאּפָא

 ,157 ,114 - -- ץרּפ ,יקסנישטָאּפָא

 ,203 --- בקעי ,רעקײטּפא

 .615 ,209 --- עטנ ,רקיטפא

 ,568 --- ץנַארֿפ ,רעמײהנעּפָא

 55 --- .י ןוקָא

 ,221 ,126 ,125 ,93 ,ה16 ,אטשו .י ,דלעֿפנסקַא

 .א635 ,599 ,ה,472 ,462 ,389 ,2

 430 ,229 ,13 --- ףסוי ,ינטורקָא

 .א ,םיוברעדעצ ןעז ,זרא

 ,571 - = יזיריא

 ,642 ,119 ,90 ,58 --- לארׂשי ,ןײטשנרָא

 ,481 ,388 ,372 ,331 ,256 ,18 - - םולש .ׁשַא

 .ב604 ,568 ,7

 ֹב

 ,446 --- המלש ,רעבָאב

 ,263 ,209 ,157 ,6 השמ-קחצי ,רעדַאב

2, 502, 509, 671. 

 ,603 ,571 ,312 ,73 ,71 --- יכדומ ,רענכָאב

 ,358 ,1ה,329 ,אאא| ריאמ ,ןַאבַאלַאב

 ,179 5 --- .ל .מ ,רעגרעבמַאב

 ,159 ,146 ,140 ,108 ,80 ---  .ׁש ,יקסמָאטסַאב

 ,511 ,א509 ,380 ,251 ,180 ,171 ,2

 .242 ,200 ,5ה93 -- םולש ,ןָארַאב

 ,288 --- .ד .ש ,רעקרָאב

 ,364 ,288 ,213 ,210 ,111 --- קחצי ,סיװעשַאב

0, 416, 418, 481, 532, 539. 

 .515 ,537 ,209 - - .י .א ,רעדניבכוב

 ,45 --- הדוהיו לאומש ,ןוב

 ,599 ,480 ,אוצוװ ,אעוו --- .נ .ח ,קילַאיב

 .588 ,288 ,167 ,'142 -  המלש ,לקיב

 .446 --- ליצעג םוקילא ר"ב ךריב

 ,372 - - ריאי 'ר ,ךרכב

 8411 --- ןושמש השמ 'ר ,ךרכב

 .190 --- קחצי ר"ב לאומש 'ר ,ןרכב

 ,69 ,54 ,52 ,אןשו ,א|וװ --  רזוע ,ןײטשָאלב

 ,603 ,579 ,ה,375 ,366 ,355 ,342 ,328 ,ה,308 2

 ,179 --- ביל הדוהי יר ,עקשַאלב

 ,234 --- ןרהא תשא הלמילב

 .ה479 ,324 --- לאיתוקי ,ץילב

 ,2238 --- רודגיבא-ןב

 .580 ,484 -  (יקצָאבמעלג השמ) רזעילאךךב

 ,206 ,ה121 ,97 ,69 - - ףסויהכימפלשָשרג ןב

5, 356, 359, 370, 430, 446, 511, 642. 

 .ה142 - -- יכדרמ ,ֿבוטנב

 ,2ה,439 ,2ה,384 ,ה,246 ,200 --- רזעילא ,הדוהי"ןב

 ,386 --- המלש ,לארשי"ןב

 ,251 ,אאוע -=- .ע ,ארזע-ןב

 251 -- ימצ-רב

 ,261 - -- .י ,םאהעב

 ,9 -- ףלָאדַא ,םהעב

 ,91 ,אוו ,אאאוא ,אע --- (ט"שעב) ֿבוט"םש-לעב

1, 305, 311, 512, 592. 

 822 --- יבה רעזלעב

 .469 ,309 ,238 ,211 ,82 --- .ש ,ןנאמרעקעב

 ,ה,627 ,א229 --- רעװָאכעלַאב רעב

 ,93 --- (בוד ףסוי הירא ןב קחצי) ןמגילז ,רעב

 ,462 ,430 ,423 ,364 - - ןרהא השמ ,ןַאמגרעב

 ,601 --- עדניה ,רענגרעב

 ,392 ,238 ,103 ,102 ,98 ,61 -- דוד ,ןָאסלעגרעב

8, 549, 632. 

 27 -- אל יי ןהפנסעב

 הכימ ,ןוירג ןב ןעז ,ףסוי הכימ ,יקסוועשטידרעב

 .ףסוי

 4447 -- ץבי ךרעב

 278 ,247 --- .י ,ץיװָאלרעב

 .217 --- .ש ,יקסנילרעב

 ,22 --- םהרֿבא ,רענילרעב

 ,340 ,93 --- ןועמש ,ןאמרעב

 ,200 ,2ה,171 ,אט ,אאא ,אאוא --- .א ,ןייטשנרעב
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 ,481 ,439 ,389 ,3ה,373 ,349 ,ה,312 ,260 ,241 ,7

3, 511, 599, 645, 051. 

 ,259 --- אלעב ,ןייטשנרעב

 ,6 -- .װ יכדרמ ,ןייטשנרעב

 .650 ,607 ,ה7

 .260 --- .מ ,יקסװָאגערעב

 .535 -- והיתתמ ,יקסווָאזערעב

 -- לארשי ,(סמהרבא) םהרבא רב

29. 

 .ה98 --- .א ,ראוַארב

 -- בקעיםהרבא ,רװַארב

 518 -- סַיּול ,סַײדנַארב

 .ה598 ,159 ,93 ,16 - -- ןמחנ 'ר ,רעװַאלסַארב

 ,553 == לארשיל 'ר ,אנורב

 .220 --- ןמלז המלש ,רעיירב

 .462 -- (ב"יצנ) ביל שרעה 'ר ,ןילרב

 655 -  םַײח 'ה ןילרב

 .462 ,ה,401 ,249 ,238 ,א44| -- ריאמ ,ןילרב

 .אשו -- ןועמש ,דלפנרב

 .654 ,315 - - .ש ,נאמגערב

 ג

 ,484 ,426 ,ג238 ,אוװ -- .ב .א ,רעבָאלטָאג

 .654 ,ה,8

 .1נ .צ ,במָאלָאג

3, 389, 416, 

8 571. 

 .ה,129 --- אגוה ,דלָאג

 ,108 ,63 15 -- ..צ .ב ,גרעבדלָאג

6, 465, 501, 588, 589, 626. 

 .15 --- םוחנ ,ןַאמדלָאג

 .439 ,403 --- .א ,ןעדַאפדלָאג

 .209 --- .מ ,טדימשדלָאג

 ,484 ,אאאוע --- המלש ,טדימשדלָאג

 ,192 ,150 ,67 ,32 --- (עוג) .ז ,ןילַאג

1, 467, 625. 

 .אאאוע -- השמ ,רעטסַאג

 ,564 ,562 - : .ל .י ;ןָאדרָאג

 .518 ,288 ,277 -- ןסינ ,ןָאדרָאג

 401 -- החסּפ ,ןָאדרָאג

 .647 --- בקעי ,ןידרָאג

 .205 --- היעשי ,ןַאמטוג

 ,209 ,98 --- .ד .ּפ ,ןייטשנדלוג

 .ה,137 --- השמ ,ןייטשדלוג

 .238 ,198 ,ה24 - -- .מ ,ןאמעדיג

 ,260 ,251 ,אע --- קערַאמ-גרובזניג

 200 --- (ן"ר) םיסנ 'ר ,ידנוריג

 ,541 ,288 ,167 ,159 --- ֿבקעי ,ןײטשטַאלג

,412 ,*382 ,,7 

,384 ,3 

.8 

,1 

,108 --- 

,484 ,7 

,,0 

,8 

,171 ,0 

,562 ,9 

,2 

,,3 

,1 ,1 

,217 ,8 

,377 ,5 

 .409 ,238 ,ה,174 --- .מ .נ .רבלג

 .ה495 ,ה668 ,ה34 - -- לימאה לקילג

 .93 --- גילעז סחניּפ ,ןַאמסקילג

 ,221 ,141 --- רעטלַא ,יקצושטעינג

 ,599 ,360 ,359 ,251 ,ה,'214 - - לכימ ,טרַאבלעג

 ,251 --- (מ"ירה ישודיח) יבר רערעג

 ,593 ,359 -- ףסוי ,בָארג

 4 יישיש ,יקסוװָאבַארג

 .540 ,539 --- הלהיח ,רעבָארג

 260 --- לאירבג ,דארג

 ,234 ,ה,ה,'214 ,171 ,55 ,33 --- םיח ,עדַארג

8, 249, 263, 277, 430, 539, 540, 567. 

 ,587 ,315 - - .װ ,ןַאמסָארג

 ,610 ,363 ,246 ,129 ,42 -  סקַאמ ,דלַאװנורג

5620 

 .אאאוװ --- דוד השמ ,סורג

 2017 --- םייח ,גרעבנירג

 .664 ,530 ,269 ,99 -  בקעי ,גרעבנירג

 .359 --- הנוייקחצי ,סענירג

 .540 ,ה,443 ,6 - -- לכימ ,סענירג

 ,599 --- .ש .ש ,דלעֿפנירג

 ,553 -  .ה ,ץערג
 ֹד

 ,398 --- לכימ ,ןָאזדיװַאד

 .164 - -  רימידַאלװ ,לַאד

 ,2236 ,144 ,5 - -- (םדא יײח) םהרֿבא 'ר ,גיצנַאד

8, 308, 361, 454, 572. 

 ,652 ,608 ,332 - -- .י .ח ,רָאטקָאד

 .586 ,558 ,430 - -- .ש ,ןַאמרָאד

 ,481 - -- ילתֿפנ יר ברה תשא ,הרוֿבד

 ,524 --- ןועמש ,בונבוד

 599 --- רךיגמ רענבוד

 ,587 ,518 --- .ס ,לָאגניד

 ,5717 ,550 ,263 ,91 - - בקעי ,ןָאזעניד

 ,(66 ,א48 ,אוא -- (ד"מא) ריאמיקיזַײא ,קיד

 ,171 ,169 ,154 ,130 ,114 ,108 ,69 ,54 ,ה16 ,א!+ו

 ,ה,290 ,281 ,277 ,263 ,251 ,229 ,178 1

 ,381 ,2ה,376 ,329 ,325 ,319 ,312 ,297 ,6

 ,462 ,446 ,439 ,426 ,ה,422 ,401 ,391 ,9

1, 511, 518, 533, 534, 539, 564, 571, 622, 

2, 652. 

 ,422 ,290 ,227 ,219 ,194 -  ינָאמ ,שטַאגולד

3, 571, 648, 059. 

 .580 --- ןתנ םיח 'ר ,רעציבמעד

 2279 - - .ב ,ןילבמעד

 .599 ,568 ,562 ,353 ,140 ,אאוו --- .א ,וָאנַאורד

 ,171 ,135 ,130 ,98 ,97 ,16 ,אֵחֹוו == .י ,ןיזיירד
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0, 188, 202, 277, 310, 325, 398, 401, 4410 

6, 420, 452, 472, 476, 481, 482, 484, 504, 

6, 571, 614. 

 .609 --- שריה יבצ ,ץינזערד

 ה

 .523 ,351 ,288 ,210 ,138 ,51 - - ךורב ,רעגַאה

 .ה,666 ,227 ,209 ,אצ --- םייח 'ר ,םַאטשרעבלַאה

 ,76 ,13 אוו --- ילּתֿפנ ,םַאטשרעבלַאה

 ,427 ,317 ,ה,277 ,208 ,180 - -- השנמ ,ןרעּפלַאה

0 

 .564 ,361 - -- קחצי ,רעגרובמַאה

 .599 --- .מ ,ןַאמֿפָאה

 .509 --- םוחנ 'ר ,רענדָארָאה

 .25 -- .י ןרָאה

 .אאווו --- .ג ,דלעפנראה

 ,60 ,54 ,42 ,ה,34 ,16 - -- רדנסכלא ,יװַאקרַאה

9, 97, 108, 114, 133, 160, 171, 180, 202, 

 ,249 ,243 ,241 ,227 ,ה,'214 ,ה,214 ,210 ,8

1, 252, 277, 281, 306, 312, 325, 332, 335, 

 ,440 ,1ה,439 ,430 ,426 ,412 ,391 ,371 ,361 ,7

 ,535 ,518 ,ה,4490 ,484 ,ה472 ,ה469 ,6

9, 541, 562, 568, 571, 601, 603, 642, 050, 

9 

 461 -= ?מ :א תמכבה

 ,97 ,אאאשוו --- .א ,שטיוװרוה

 ,243 ,ה,208 ,180 ,69 --- יולה דוד ,ץיװרוה

5,, 332, 426. 

 ,454 ,442 ,216 - - (רחוס ַא) .ד .ח ,ץיװרוה

 .568 ,2ה,481 ,477 ,3

 .409 --- שיא יולה לקוי בקעי 'ר ,ץיוװרוה

 519 --- שיא יולה סחנּפ 'ר ,ץיװרוה

 .4 ,אטוו -- (ה"לש) לאומש ,רענביה

 .593 --- ןמלק ,רעלזייה

 ,511 ,446 ,259 ,248 ,196 - - לארשי ,ןירּפלײה

2, 6007. 

 ,599 --- ריאמ ,ןירּפלײה

 .558 ,136 --- ףלָאדור ,גנידרעֿפליה

 .562 ,260 - -- רזעילא םהרבא ,ץיװָאשריה

 .1ה,609 --- .י ,טיוהשריה

 .אאע -- ליצעג םוקילא ,ןהָאזנשריה

 ,373 --- םהרבא ,ןהּכה

 יאעװ --- רזעילא ר"ב םהרבא ,ןהּכה

 .ה;256 --- רזעלא 'ר ,ןהּכה

 ,251 --- ףסוי בקעי 'ר ,ןהּכה

 ,571 ,'501 ,400 ,258 - -- ללה ןב יכדרמ ,ןהּכה

4, 

 ,'437 --- (יבר רענילבול) קודצ 'ר ,ןהּכה

 ,248 --- ןמלז המלש י'ר ,ןהּכה

 ,333 --- םירפא 'ר ,יולה

 .אאשווו --- ןַאמּפיל בוט םוי 'ר ,רילעה

 ,518 ,460 ,446 ,242 - - .מ ,לעדנעה

 .אאאעוו --- השמ 'ר ,שכונעה

 .4ה329 --- .י ,ןצסעה

 .ה,459 --- .ש .י ,ץרעה

 ,607 ,511 ,508 ,36 --- לאומש-םהרבא ,גרעבשרעה

 .152 -- טעדנעב ,שטיװָאקשרעה

 .93 --- עשוהי םהרבא ,לשעה

 ֹװ

 ,481 ,108 ,59 ,27 -- .ק ןַאהָאי ,לַײזנעגַאװ

 .ה,554 ,200 ,119 --- .א ,רענילהָאװ

 .416 - -- .ג .ע ,ןנַאמרהַאװ

 ,308 --- השמ ,יַאמכַאװ

 ,108 ,100 ,95 ,73 ,42 ,א44 -  .ב ,ןײטשכַאװ

 ,242 ,6ה,200 ,198 ,196 ,186 ,181 ,ה171 ,9

4, 251, 259, 314, 346, 363, 528, 536, 561, 

4, 607, 609, 633. 

 .580 ,377 ,4ה,329 - - םייח 'ר ,רענישזָאלָאװ

 ,350 ,1 - -- ריאמ-לארשי ,ןַאמלָאװ

 ,307 ,265 ,127 --- .א ,ףלָאװ

 .ה,256 -  רצקסּפַײל ףלָאװ

 ,547 -- .ד ,ןָאסֿפלָאװ

 ,ה,660 --- דוד ,ןָאסֿפלָאװ

 ,361 ,217 ,263 - - .ה .צ ,ןַאמסקַאװ

 .10ה,373 --- םהרבא ,רטראוו

 .640 --- קחצי ,יקסװַאשרַאװ

 .ה;247 --- 'ירא עטנ ןתנ 'ר ,ןיקטיוו

 599 ---  יײר ,לַײװ

 .אטוא ,אטשו --- .מ ,גרעבנַײװ

 ,17 ,12 --- הנח ,רעקַאה-רעבעהנַײװ

 ,333 ,206 ,205 ,149 ,114 ,108 -  .מ ,ךַײרנַײװ

4, 541, 564. 

 ,512 ,423 ,333 ,277 ,90 - - שירעב ,ןײטשנַײװ

3, 541, 548, 

 .ה593 --- שריה קיזַײא ,סַײװ

 49 --- .ל ,סייװ

 ,217 --- בוד לאכימ 'ר ,לדנַאמסַײװ

 ,354 ,171 ,אוש --- .מ-.א ,גרעבנעסַײװ

 ,304 --  םייח ,ןַאמצייו

 ,373 --- רטלַא עשוהי 'ר ,ןַאמדליװ

 ,567 ,377 ,248 ,210 ,{ --- (א"רגה) ןואג רענליוו

60 

 ,544 -- .מ ,רענליוו

 ,214 ,180 ,114 ,69 ,49 ,16 --- .ל .י ,רוקָאניװ

.042 ,601 ,539 ,476 ,440 ,325 ,312 ,277 ,3 
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 .158 --- .ש ,רעטניוו

 ,ה,350 --- ָאעל ,רעניוװ

 ,1ה,373 --- ֿבאז סומינולק ,יקצָאסיװ

 ,220 --- ןועמש ,רענעיװ

 511 --- קחצי ,יקסווָאקינרעיװ

 .ה479 ,324 - - ןלזויףסוי ,ןזיוהנציוו

 ,650 --- .א ,לֿפריװ

 .622 ,234 ,229 ,42 ,16 -  .מ ,רעצינשיוו

 ,6233 ,1ה4439 --- השמ ,ךלװ

 ,615 ,217 ,209 --- .ה .פ ,ןייכשטעװ

 .564 ,251 -  טנילּוַאּפ ,וָארגנעװ

 ,555 --- ראיימ ,רילצעוו

 ,334 --  ףסוי ,רעמייהטרעוו

 ז

 ,511 ,126 ,115 --- יולה ֿבאז

 ,ה262 --- .א .ב ,יקסנעשזעיבַאז

 ,32 --- .ח .י ,יקסדָארָאגַאז

 ,200 ,116 ,1ה93 --- .ז ,דלעֿפלַאז

 ,266 ,ווה,*214 ,180 ,171 - -- השמ ,ןײשנָאז

 .640 ,529 ,32 ,6 - . םהרֿבא ,קַאז

 ,429 ,435 ,ה,338 ,251 ,148 -- .ׁש .א ,סקַאז

8, 550, 

 .אאאוא --- אשוז 'ר

 .ה,237 --- םייח ,סעדייז

 ,627 - - השמ ,רעבליז

 63 - - 2 ? ?רעגניז

 ,651 - - היעשי 'ר ,קינטָאלז

 ח

 ,481 --- הדוהי ,שטיוָאנַאזַאח

 ,349 ,32 -- ףסוי ,שטיוװָאנַאזַאח

 ,27 --- שריה ,שטאח

 .423 -- הבאט יח

 ,599 --- .ז רואינש ,ןישח

 .92 --- רֿפוס םתח

 ֹט

 ,549 ,152 --- לארׂשי ,טַאלבסקַאבַאט

 .104 --- קחצי ,םיֿבוט

 ,333 --- היעשי ,ביוט

 ,175 --- השמ ןרהא 'יר ,שביוט

 ,ה419 --- הילדג ,סיקַײט

 ,373 --- הקֿבר ,רעניטקיט

 ,439 --- .א ,יולדנעט

 ,30 --- םהרֿבא ,יזרא-םיובנענעט

 ,234 --- דוד השמ ,יקסרַאשנעט

 .571 ,481 ,319 ,291 - - לעדײז הנוי ,קינבורט

 ,493 ,479 ,256 ,97 ,93 ,11 - - .י .י ,קנורט

 .ה,640 ,34 - - היעשי ,קנורט

 ,אוװ --- הדוהי ףסוי ,ינרַאשט

 .ה,637 ,251 --- (עליכדרמ 'ר) םייח ,יקסנירעמעשט

 ,373 --- .א ,רעװָאקירעשט

 ,407 --- .װ ,יקצעװָאנרעשט

 י

 .אוו .ב ,ןהָאזשואי

 ,295 --- .ח ,עֿפַאי

 ,658 ,א -- .א אדוי ,עֿפָאי

 ,111 ,97 ,4 -- שָאוהי

7 652. 

 401 - - שודקה דוי

 ,376 ,313 ,22 ,ה;/ --- ןגנילריונ ןאה ,אֿפזוי ףסוי

 ,373 ,22 --- השמ ר"ב ףסוי 'ר

 ,209 --- ךורב ,שילטיי

 ,489 ,104 - - אניידו ארפס הדוהי ,ד"וסי

 .1ה,481 ,4 - - ריאמ ףסוי ,ץֿבעי

 ,32 ,25 --- ןשי ןֿבוא ק"קמ ריאמ ןב ֿבקעי

 ,ה333 --- רעגערט םירפס ֿבקעי

 -- רעװָאקטעּפעש ןושמש ֿבקעי יר

 580 - - םהרֿבא ,ירעי

 ,198 --- זניגמ לישנא 'ר ,הפי

 .10ה,373 --- (שובל רעד) יכדרמ 'ר ,הפי

 ,605 ,484 ,377 ,296 ,27 - - םוקילא ןב קחצי

 ,208 --- ר"קי

 ,200 --- ןימינב 'ר תב הרקי

 ,90 -  הדוהי ר"ב בוד לארׂשי

 ּכ

 ,511 ,377 -- (ךיעא'ה) .א ,ןהּכ

 יא ) --- רעטלַא קחצי םהרבא ,ןהּכ

 ,93 --- טרעבלא ,ןהּכ

 ,ה479 --- וטוב ,ןהּכ

 .ה,483 --- םייח-ףסוי ,ןהּכ

 .599 ,ה,443 ,260 ,171 ,'149 .ל"י ,ןהּכ

 .אעו --- םהרבא ,אנהּכ

 ,129 --- .ז .י ,אוהּכ

 265 --- םהרבא ,ץּכ

 2238 -- ןאקצקב ץכ

 ,108 --- ףסוי יר ,ץּכ

 ,244 --- יכדרמ ,ץּכ

 .282 -- סחנּפ ,ץּכ

 ,173 --- לבייפ ,ץּכ

 ,518 --- םולש ,ץּכ

 ,545 .א ,יקסװָאלבַארכ

 ,518 ,ה;479 ,368 ,8

 ,אאעווו

 ,1ה,580 ,3

 44 -- .ד .ןהָאזרעזַאל

 ,373 -- קחצי 'ר ,יטנורפמאל
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 ,586 ,536 ,196 ,186 ,ה129 ,108 --- .א ,ױדנַאל

4. 

 ,373 --- המלש לאפר 'ר ,ודאיינאל

 ,6,373 -- קחצי-ךורב ,יקסלעבול

 ,221 -- שביל ,ןַאמחּול

 ,147 --- .צ .י ,ךַאברעטױל

 .93 -  רעװעשטידרַאב קחצי יול יר

 481 ,1ה,384 --- ןמלז המלש ,ןדנול

 ,378 ,251 ,233 ,ב,ה,*214 ,188 ,91 --- .ח ,יקסנול

 ,584 ,521 ,'328 ,280 ,18 ,א - - השמ ,יקצול

6217 

 ,319 ,171 ,160 ,60 -- םַארבַא ןיװעל ,רָאד ןָאיל

 ,ה,563 ,562 ,9

 ,372 --- השמ ,רעביל

 .ה,598 ,ה,294 ,אאעוו ,וא --- םייח 'ר ,ןַאמרעביל

 ,263 ,143 ,108 --- םייח ,ןַאמרעביל

 ,3713 --- לואש 'ר ,ןַאמרעביל

 609 ,508 --- המלש ,סרעביל

 .458 ,412 ,212 - - יבר רעשטיװַאבויל

 ,443 ,2349 ,ג,ה*214 ,128 ,16 ,1 -  .ַא ,ןיװטיל

9, 539, 542, 571, 642. 

 .562 ,481 ,171 --- ֿבוד רכׂשׂשי ,רעיוטיל

 .657 ,564 ,195 ,121 - - ףלָאװ ,יקסניטיל

 .אאצוװ --- סהרׂש בייל 'ר

 .626 ,518 ,349 ,167 ,144 ,6 - - .ה ,קיװייל

 ,3ה,171 --- .ש ,רעכַאמטכיל

 .אעוו --- עניגער ,לאטנעיליל

 ,אטו --- (ילאוקחצה ןיצק ילע) לאוי-קחצי ,יקצעניל

3 119, 200, 229, 235, 251, 303, 312, 349, 

9, 3711, 388, 389, 481, 632. 

 ,373 -  בקעי 'ר ,בֵד רעסיל

 .6 ,אשו ---  (טלַאװ םהרֿבא) .א ,ןיסעיל

 ,378 ,אאאוו ,אאא ,אוצ --- .מ ,ןָאסּפיל

 ,64 ,54 ,12 ,ה,24 ,16 ,אֹווװ --- .מ .י ,ץישֿפיל

7 69, 97, 98, 130, 133, 135, 171, 180, 

 ,332 ,312 ,281 ,2117 243 ,ה/236 ,206 2

1, 385, 398, 401, 410, 426, 428, 446, 452, 

 .571 ,ה,554 ,548 ,526 ,504 ,192 2

 ,550 --- ריאמ-בקעי ,ץישפיל

 ,259 ,173 ,93 --- לאקוחי 'ר ,אדנל

 324 --- יולה השמ ,אדנל

 .539 ,159 --- רעד ,רעגידעבעל

 .472 ,51 --- .א ןָאזנעּבעל

 .150 --- םהרֿבא ,וועל

 ,5233 ,114 --- .ל +י ,ץדנַאװעל

 ,562 ,316 --- םהרבא ,ןהָאזיװעל

 .630 ,627 ,481 ,446 ,ןיוועל

 ,621 ,510 ,434 ,79 --- רעביקחצי ,ןָאזניװעל
 ,350 --- גיװדול ,ןָאזניװעל

 ,ה,372 ,329 ,119 --- (ל"הי) יולה קחצי ,יקסניוועל

1, 484, 599, 

 ,12 --- יולה הדוהי ,קיװעל

 ,533 ,481 ,454 ,439 ,289 ,א|שו --- .ח .ג ,רענװעל

8, 550, 599, 649, 

 .ה,475 ,ה,42 --  .ל ,ןייטשנעװעל

 ,364 --- עלענַאמ ,שטיװָאקװעל

 .ה324 --- רוד ,דלעגעזעל

 ,551 ,349 ,4 --- רעוָאנַאטַאס לדנעמ ,ןיֿפעל

 ,3ה,384 --- .מ ,רעסקעל

 .ה,'214 ,66 - - לאיחי ,רערעל

 ,624 --- השמ ,רערעל

 ֹמ

 .595 ,526 ,2ה,329 ,287 ,281 - - .ר ,רעלהַאמ

 ,628 --- ֿבקעי ,רהאמ

 .643 --- יתבש ,שטיװעקצטָאמ

 251 --- ביל אדוהי ר"ב ריאמ

 ,93 --  סוינָאטנַא ,ַאטירַאגרַאמ

 288 -- ףסוי ,סעשָאגרַאמ

 ,401 ,194 --- .ָא ,סילוגרַאמ

 ,6005 ,389 ,278 ,90 ,86 ,3 - - .א ,ןרעטשנגרָאמ

 .ה,319 --- (ם"להי) ביל הדוהי ,ןרעטשנגרָאמ

 ,562 ,256 - -- ֿבקִעי ,ןרעטשנגרָאמ

 .504 ,363 ,259 ,ה,137 - -- עיזערעט עירַאמ

 ,180 ,171 ,114 ,70 ,69 ,49 ,'47 -  ןרהא ,קרַאמ

8, 217, 312, 357, 4421 

 .525 ,179 ,167 - - לדוי ,קרַאמ

 200 --- .ר ֿבקעי ,סוקרַאמ

 ,586 ,558 ,430 --- לרַאק ,סקרַאמ

 ,142 --- יאול ,לַאשרַאמ

 ,333 ,308 --- יבצ ,שטיװָאקשָאמ

 ,3713 ,306 - -- ל"ירהמ

 ,667 ,607 ,599 ,373 ,6 - - גרעבנעטורמ ם"רהמ

 .198 --- לארשי ,ןירדומ

 ,351 ,אווא ---  הדוהי ,קנומ

 319 - - 2 ק ,קנומ

 ,603 ,159 ,108 --- .א ,ינודקומ

 ,7ה,373 --- בקעי 'ר ,ה"אזמ

 ,69 --- אפיל איננח ףסוי 'ר ,שליזיימ

 ,497 --  ףסוי ,לזַײמ

 .ה,256 --- ֿבוד דוד 'ר ,שלזיימ

 ,462 ,290 ,171 --- םייח והילא 'ר ,לעוַײמ

 .6 --- סירָאמ ,רעיימ

 .599 ,539 ,436 - -- .ש ,רעללימ

 ט53 - וו ה ץעמ
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 294 - - ה יא ;יכאלמ

 ,520 --- יולה המלש ןב ןמ םחנמ

 ,629 ,ה,423 ,297 ,97 --- ןרהא ר"ב לידנעמ םחנמ

 .521 ,ה,419 ,324 -  השמ ,ןָאסלעדנעמ

 ,אוו ,א6א6 ,אאוא ,אווו -- םירֿפס-רכומ עלעדנעמ

 ,288 ,251 ,200 ,162 ,97 ,93 ,90 ,66 ,16 ,א!ו

2, 412, 439, 450, 480, 484, 503, 511, 518, 

4 568, 607, 609, 642, 673. 

 .485 ,8ה,373 ,308 ,251 ,150 - -- .א ,סענעמ

 ,13ה,373 --- ןמלז םירֿפא 'ר ,תוילגרמ

 ,297 --- ןושרג 'ר ,תוילגרמ

 .'650 ,518 -- .ז .ח ,תוילגרמ

 ,461 --- ןושרג ,תילגרמ

 2288 -  הגליב תב םירמ

 .ה423 --- ימלשורי השמ

 372 -- יאמ ר"ב השמ

 ,152 --- ונבר השמ

 ג

 ,83 --- לאונמע ,יקסדורגָאװָאנ

 .560 ,352 ,233 ,ה187 - - לשרעה ,קַאװָאנ

 .93 --- ןתנ ,ןיקטָאנ

 ,519 -- מ ,בדנ

 ,1ה,391 ,289 ,171 ,'119 ,אווצ ,או --- .ש ,רעגינ

1, 4511 626. 

 ,312 --- ףסוי ,ןַאמיינ

 ,364 ,209 - - (ץ"נה) ץריה ילתפנ ,ץיוװָאנַאמיײנ

1 

 ,333 ,108 ,32 ,16 ,6 ,אאאשוװ -- .ש ,ןהאזנסינ

9, 462, 481, 578, 603, 

 ,329 --- ןרעטשרע רעד} ַײלָאקינ

 6238 -- העה ;התסנ

 ם

 ,462 - - יבר רערוגַאדַאס

 .1ה,580 ,567 ,484 - - לרעב ,טַאס

 ,660 ,541 ,539 ,288 ,193 - -- בקעי ,ןַאמטָאס

 .10 --- רעב ףסוי 'ר ,קישטײװָאלָאס

 ,112 --- לארׂשי 'ר ,רעטנַאלַאס

 ,330 ,248 ,200 ,188 --- .א ,(ידנפלס) ידנעװלַאס

 ,511 ,508 ,254 ,197 ,113 ,24 -  .י .א ,ריֿפַאס

9 

 ,3123 ,אאשוװ --- (ז"ט) לאומש ר"ב דוד 'ר ,ל"גס

3 

 ,445 --- לאיחי ,ל"גס

 ,333 ,ה,214 ,ה,208 ,142 - -- ֿבוד ,ןדס

 ,124 ,123 ,114 ,110 ,88 - - םוחנ ,ָאקשטוטס

6, 162, 171, 180, 209, 212, 284, 311, 333, 

8, 339, 372, 391, 427, 515, 520, 4587 628, 

5, 610, 650, 

 ,364 --- יבר רעקסילערטס

 .593 --- בייל-שרעה ,רעטעגיס

 ,16 --- צינעג ,סעקליס

 .562 ;3713 --- (ח"ב) לאומש ר"ב לאוי 'ר ,שיקריס

 ,383 ,354 ,225 ,151 ,87 ,718 -  .ב ,יקצולס

2, 477, 

 ,.631 --- .מ ,ןויטבמס

 ,429 ,90 ,69 -- .ט .פ ,לַאגעס

 ,399 --- המלש ,אדנוקעס

 ,171 ,108 ,93 ,82 ,5 ,אטצ ,אע --- שאוהייקַאװיּפס

1, 251, 306, 312, 319, 334, 344, 347, 369, 

 ,562 ,504 ,481 ,ה,469 ,446 ,434 ,3ה,373 ,2

8, 511, 599, 622, 650. 

 ,349 ,291 ,238 ,228 ,211 ,94 --- .מ ,רָאטקעּפס

5 

 ע
 ,254 ,253 - - ריאמ ,םיובלעדע

 ,175 --- ֿבקעי ,זירּפנערהע

 ,427 --- אביקע ,רעגניטע

 ,481 ,426 ,227 ,208 ,108 - - המלש ,רעגניטע

2, 564, 593. 

 ,7 ,אטוו ,אשווו --- הדוהי ,(טולא : ךיוא) טעזלע

 ,256 ,208 ,ה,174 ,169 ,158 ,114 ,102 ,98 ,3

 ה,598 ,530 ,489 ,ה,483 ,353 ,336 ,312 ,8

1789, 664. 

 .248 ,235 --- .א ,ןאמלע

 .592 ,108 ,אאע --- לכימ-לאיחי ,ןײטשּפע

 599 ,333 --- (ה"שצמ 'א) .מ ,ןײטשּפע

 ,516 --- .ק ,ןײטשּפע

 .ה10 -- אביקע יבר

 171 -  קירנעה ,ךילרע

 ַּפ

 83 --- לאונמע ,טַאּפ

 ,108 --- חנ ,רילַאּפ

 ,622 -  סעצוָאמ ,סעגרָאּפ

 .ה,248 --- .ב .קע ,רנזוּפ

 ,ה,174 --- ןמלז המלש ,רענזיױּפ

 ,638 ,69 - - ביל ,ןײטשנעסמיּפ

 ,548 ,465 ,289 ,219 ,31 ,24 - דוד ,יקסניפ

42. 

 ,604 ,539 ,481 ,357 ,317 ,316 - - .מ ,קויסיּפ

 ,118 ,101 ,91 ,4 ,אוװ --- החמש ,אקשורטעיּפ

9, 199, 229, 240, 267, 291, 309, 374, 387, 

1, 491, 514, 532, 539, 644, 658, 662. 

 ,373 == ךורב םהרבא 'יר ,ונריפיּפ
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 ,511 --- .י ,װָאקינשזָאריּפ

 .464 ,ה,423 ,90 ,49 - -- ֿבקעי ,רּתנסּפ

 ,419 --- (ץ"כ ףלא) .ל-.א ,לרעּפ

 ,ה,312 ,208 ,93 ,90 ,69 ,53 --- ףסוי ,לרעּפ

5, 518, 580. 

 ,377 ,364 ,231 --- ֿבאז"ועמש ,ןַאמלרעּפ

 ,561 ,129 --- השמ קחצי 'ר ,סלרעּפ

 ,249 ,241 ,201 ,108 ,או וו --- .נ ,שטיװָאקרעֿפערעּפ

 ,571 ,543 ,539 ,439 ,3ה,313 ,353 ,312 ,1

2, 650, 

 ,350 ,333 ,69 ,אאעוו --- חנ ,יקצולירּפ

 ,353 --- רשא 'ר ,רעקצירּפ

 .ה,490 --- לאינד ,יקסרּפ

 ,638 ,311 ,93 --- ריאמ 'ר יבר רענַאלשימערּפ

 ,108 ,102 ,אטשו ,אוש ,אוװ ,אאוא --- .ל .י ,ץרּפ

 ,210 ,208 ,179 ,ה,174 ,169 ,156 ,131 ,2

 ,312 ,ה,308 ,288 ,284 ,281 ,237 ,231 ,212 ,1

8, 333, 364, 373, 376, 378, 384, 391, 407, 426, 

46 45, 481, 184, 508, 511, 517, 518, 539, 

 ,660 ,651 ,618 ,ה;598 ,567 ,557 0

 ֿפ
 ,349 ,343 ,93 ,אןוצ --- שירעב-לאוי ,שטיװָאקלַאֿפ

9 

 215 --- דוד חמצ ,סקַאֿפ

 .299 --- .ל".ח ,סקוֿפ

 .251 ,188 --- (ןוח) רעגניזנַײֿפ

 ,568 --- (.מ".י ,קירֿפ) םיייפ

 ,250 ,242 וא| - -- (א"אר : ךיוא) .ל ,ןײטשלקניֿפ

3, 

 .היעשי ןַאמטוג ןעז ,ריאמ-היעשי ,ןײטשלעקניֿפ

 .139 --- .א ,טסריֿפ

 ,*382 --- .ּפ ,ןַאמשײלֿפ

 ,362 :288 ,180 ,167 ,ה,142 ,6 --- דוד ,רעקנילֿפ

67 

 .ה,137 ,ה,129 ,57 --- ךירנייה ,שעלֿפ

 ,377 ,332 ,102 --- ליװנייז לאומש ,רעדעֿפ

 ,672 ,344 - - ףסוי ,דלֶעֿפ

 ,329 --- רעטשרע רעד ץנַארֿפ

 ,180 --- חסּפ יבצ 'ר ,קנַאוֿפ

 .587 --- סקילעֿפ ,רעטרוֿפקנַארֿפ

 .495 --- ןועמש 'ר ,רעטרוֿפקנַארֿפ

 ,180 --- .ל ,ןַאמסורֿפ

 .650 --- לגיײֿפ ,דירֿפ

 ,670 --- .ש ,דנַאלדירֿפ

 .188 --- .ֿפ ,ןַאמדירֿפ

 ,654 ,ה,598 ,69 ,21 --- .א ,ןיקדירֿפ

 ,553 --- רעטירד רעד ךירדירפ

 ,6233 ,420 ,8ה,373 --- .א ,ןַאמַײרֿפ

 242 ,22 - 1 .פ /קנטרפ

 ,147 --- שריה ,לקנערֿפ

 צ

 ,םייח 'ר ,םַאטשרעבלַאה :ןעז ,יבר רעזנַאצ

 ,333 --- הירא ,ינוקדצ

 ,329 ,288 ,157 ,141 - - ןהכה .צ .א ,לעֿפײװצ

1. 

 ,187 ,171 ,35 ,אוו ,אאעו --- םוקילא ,רעזנוצ

4, 344, 391, 413, 481, 511, 599, 642, 

 08 -- שוביײל ,רעקוצ

 ,6025 ,599 ,256 - - לאיחי ,לעגיצ

 ,391 --- .ל"-.ש ,ןָארטיצ

 ,626 !588 ,304 ,289 ,15 --- ןרהא ,ןילטייצ

 ,159 ,93 ,16 - - ללה ,ןילטייצ

 ,288 ,251 ,אאעוו --- לארׂשי ,גרעבניצ

 ,04 ,אשוװ ,אשװ --- (זרא) .א ,םיוברעדעצ

 ,281 ,243 ,238 ,235 ,208 ,153 ,42 ,אאווו ,אאוו

 ,518 ,503 ,494 ,484 ,412 ,388 ,ה,371 ,369 ,9

 ,006 ,605 ,ה,601 ,ה,598 ,571 ,562 ,539 ,8

9, 653*, 

 ,373 --- שריה ,רענימעצנעצ

 ֹּק

 ,270 ,137 --- .ַא ,רעבָאק

 ,433 ,ה,308 ,9 ,אאאעוו --- לרעב ,ןַאהַאק

 ,74 ,69 ,32 ,אוװ ,טאו ,אאא --- לאקזחי ,קיטָאק

1 91, 93, 97, 102, 141, 159, 171, 174, 

0, 242, 281, 288, 290, 309, 349 365, 313, 

2, 391, 405, 460, 462, 508, 550, 518, 598, 

1, 612, 616, 625. 

 .660 ,659 ,658 ,176 - |.  ,רַאילטָאק

 539 -- י"ש 'ר .,ןעגָאבנעללענעצטַאק

 ,132 ,23 ,אאֹוע --- שריה יבצ 'ר ,רעװָאנעדיײאק

 518 ,481 ,8ה,200 ,161 ,159 ,119 ,4

 .148 --- דודיחמצ ,ןהאטלאק

 348 --- ֿבקעי ,ךילַאק

 ,13 --- יֿבצ ,יקסנילַאק

 93 --- םהרֿבא 'ר ,רעקסילַאק

 ,208 ,178 ,133 ,98 ,אוֹוש --- ךירלוא ,סומלַאק

690 

 .ה563 ,אאוא --- ױלה שריה יבצ ,ץישֿפיל-ּפלָאק

 ,564 ,ה,333 ,ה,68 ,ה19 ,א --- יכדרמ ,רעװָאסָאק

 ,ה9

 251 ,אאשו ,אא ,אטוװ --- .י ,וָאלעּפָאק

 ,97 ,2 יאוו ,אאאו --- רסיא לארׂשי ,שטיװָאצאק

4,, 251, 481, 499, 511 

 ,373 -- ףסוי ונבר ,ורַאק
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 259 -- רעטסקעז רעד לרַאק

 .98 --- תידוהי ,ןרָאק

 .249 --- .ל"י ,ץטצרַאק

 ,371 ,אאשוו --- סחנּפ 'ר ,רעצערָאק

 376 ,ה19 --- אֿפוי ףסוי 'ר ,ןמשאק

 .ה,377 --- קחצי ,ץנלבוק

 ,152 - - הקֿבר ,קיסחנּפײקסװָאקטַאיװק

 .6ה,373 -- לאומש ,ןַאמֿפוק

 .168 --- דוד ,ןנַאמֿפױק

 ,453 ,339 ,28 --- .ַא ,רעֿפּפוק

 .ה,469 ,449 --- םהרבא ,ןהיק

 449 -- הכרב ,ןהיק

 .484 ,373 ,296 ,27 --- (הלנעה) ןנחלא ,ןהכריק

 ,ה;485 ,329 ,287 ,282 ,239 --- אנורב-הירכז ,שיק

,610 ,7 

 .561 ,283 ,239 ,230 --- ָאדיוגקחצי ,שיק

 .526 ,508 ,ה489 - - לארׂשי ,רנזיולק

 .439 - - סומינולק ןב סומינולק

 520 --- .ז המלש 'ר ,ןיילק

 448 -- .ז ,שטיװָאנמלק

 .349 ,32 - דוד ,יקסווָאניטנעמעלק

 .ה34 --- לאקזחי ֿברה ,ןגיובלאנצק

 .36 - - הדוהי ,רעמארק

 .4ה373 --- קחצי 'ר ,ץנַארק

 .558 ,394 -- .ּפ ,ץנַארק

 ,204 -- ףסוי ,יקסנישַארק

 .ה,611 --- לאומש ,סיורק

 .481 ,55 ,אאוצ ,אוא --- ֿבקעי ,קַאילּפערק
: 

 ,294 --- .מ ,ליגַאר

 ,430 ,423 ,364 - -- 'ירא בקעי 'ר ,יבר רענימיזדַאר

2 

 ,427 ,354 - : ךלמ ,שטיװַאר

 535 - - י רעב ןטואר

 .93 --- עיטָאמ 'ר ,ןעזָאר

 ,659 ,605 -  .נ ,םולבנעזָאר

 ,16 --- לדוי 'ר ,גרעבנעזָאר

 ,344 -- ךורב ,רענטַאר

 .8ה,373 --- לעשנַא ריאמ ,דלישטָאר

 ,ה,249 ,243 ,ג,ה,214 ,108 ,( - - ףסוי ,קינלָאר

,539 ,9 

 ,446 - אוהּכ ךורב 'ר ,טרָאּפָאּפַאר

 .93 --  קחצי 'ר ,טרָאּפָאּפַאר

 .599 ,568 ,150 - -- העוּפ ,יקסװָאקַאר

 ,91 -- עשוהי ,רעקַאר

 378 - = שאר

 93 - - ידאלמ בר

 ,599 --- ללה רַײב יכדרמ בר

 ,ה479 --  םושרג וניבר

 599 --- החמש וניבר

 ,500 --- לאירֿבג ,ןיבור

 73 ,אוו --- החמׂש ,ןיבור

 07 --- .ר ,ןייטשניבור

 ,539 ,511 ,65 - - לאומש ,ןייטשניּבור

 ,607 --- רעטשרע רעד ףלָאדור

 ,558 ,136 - - דוד ,לכיור

 49 --- .י ,שיילפכיור

 .152 --- .מ .,יקסוָאקמור

 .ה7 (סמרָאװמ רזעלא וניבר) חקור

 ,ה,246 --- יכדרמ ,ךבשור

 ,ה,584 ,אאווו --- .מ ,ןיקביר

 .418 --- ןרהא ,דניקביר

 ,158 ,128 ,98 ,78 ,11 ,א --- ,תידוהי ,דניקביר

2, 252, 256, 260, 280, 530, 046. 

 ,594 ,ב509 ,373 ,345 ,60 ,ה,34 - - קחצי ,דניקביר
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 402 = צב ?ןץקועב

 ,200 --- אצטיר

 ,191 ,180 ,179 ,171 ,140 ,56 --- םהרבא ,ןעזײר

 ,ה485 ,481 ,480 ,455 ,154 ,4146 ,439 ,גה4

 .656 ,ה,584 ,550 ,541 ,532 ,3

 ,577 ,ה,350 ,108 ,69 ,21 ,אווװ -- .ז ,ןעזיר

4, 

 ,645 ,591 ,379 ,'328 ,155 ,א - : לרעב ,ןאמייר

 ,290 -- עלעדנעמ 'ר יבר רעװָאנַאמיר

 ,287 ,213 ,91 ,49 ,11 - - לאונמע ,םולבלעגניר

2, 459, 504, 595, 620. 

 ,599 ,373 --- א"מר

 .373 ,ה10 ,אא - = ם"במר

 .םייח ,יקסנירעמעשט :ןעז ,עליכדרמ 'ר

 ,423 ,210 --- עשטיא ,יקסראזיווער

 ,17 --- ינַאֿפ ,סמער

 ,5ה893 ,אע --- .י ,לאֿפר

 .599 --- א"בשר

 .ה479 -- ם"בשר

 .439 -- יישר

 ּׂש

 ,439 ,277 ,150 ,אאוא --- אלעב ,לַאגַאש

 ,3713 -- השמ ר"ב לואש

 ,70 --- םהרבא ,ָאריּפַאש

 ,329 ,ה,174 ,91 ,84 - - בקעי ,יקצַאש

 ,262 ,200 ,119 ,אאאוו -- ןרהא השמ ,סעקצַאש

8, 344, 609. 

 ,126 ,אא ,אוא -- יֿבצ ,ןײטשֿפרַאש



-- 303 -- 

 .117 --- םייח ,סעקשַאש

 .580 ,251 --- םייח םהרבא ,דבש

 8 - - ה ל ,טדוש

 ,540 ,539 ,251 ,229 ,אוװ --- .י .י ,ץרַאװש

 ,67 --  ףסוי ,ץרַאװש

 .287 --- .ש ,ץרַאװש

 ,253 --- ןירעּפלײה שירעבוד יר ,ףרַאשדרעװש

 ,553 --- ןמלק ,ןַאמלוש

 ,238 ,180 ,171 ,114 ,ה39 ,37 ,6 -- .ק ,ץלּוש

7, 331, 372, 426, 430, 504, 532, 575, 631, 

2. 

 .415 ,ה,289 -  (וװָאשַאבור ןמלז רואינש) רזש

 .292 --- הילדג רעניצוטש

 238 --- טשוהי ,גרעבנייטש

 ,335 ,312 ,241 ,171 ,108 --- לארׂשי ,גרעבנייטש

1, 568, 580, 601, 606. 

 .609 ,567 ,549 ,540 ,171 - - סחנּפ ,סקַאװנײטש

 .אאשוו --- רזעילא ,ןַאמנייטש

 .ה,333 .מ ,רעדיינשנייטש

 ,238 ,182 ,3ה,108 ,77 ,20 ,אןוװ --- םוחנ ,ףיטש

9, 540, 517. 

 ,381 ,371 ,284 ,249 ,126 ,א4 -  לאיחי ,ןרעטש

 .200 ,1ה,93 --- .מ ,ןרעטש

 ,324 --- לדנעמ ,ןרעטש

 .659 ,571 ,430 ,312 ,252 --- .ל .ה ,קַארטש

 .17 --- יכדרמ ,רעלגירטש

 .585 - - .מ .י ,שטיוועקייש

 ,אאאעװ --  (ר"מש) .מ .נ ,שטיװעקייש

 ,480 ,439 ,385 ,171 ,142 ,97 ,54 ,אוװו

625. 

 .1ה,609 ,451 ,377 --- קחצי ,רעּפיש

 ,373 ,אוע -= ךיש

 .632 ,211 - - ףסוי ,גרעבסָאלש

 של"ה  -- 93.

 ,206 ,205 ,124 ,12 ,אווו --- םכילע-םולש

1, 277, 312, 321, 332, 345, 349, 359, 

9, 538 559, 568, 580, 599, 609, 639, 

 .אֹעְו ---  ןועמש ר"ב המלש 'ר

 ,209 ,93 ,92 ,27 -- .י".9 ,רעגניזעלש

8, 446, 484, 581 

 .6 - -- רנידנעב לאומש

 ,511 --- .י ,שטיוועלומש

 ,437 08 -- ןמחנ ,ןמש

 .ֿמ .ג ,שטיװעקישש :ןעז ,ר"מש

 ,ה465 -- ןמלז ,רואינש

 ,288 ,171 --- .ב ,רענֿפעש

 ,257 --- צדיײז רעלָאּפש

 .549 --- .װ ,אריּפש

 .ה666 --- רזעלא םייח 'ר ,אריּפש

 .297 ,248 --- לארׂשי 'ר ,רעװָאלקש

 ,627 --- (ש"מר) השמ 'ר ,ןלדּתש

 ּת

 214 - = םת רובר

 ,אוו

8, 

,38 

,2 

1 
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